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W³a�ciwe pozycjonowanie witryn i stron internetowych pod k¹tem wyszukiwarek jest 
kluczowe dla popularno�ci naszej witryny w�ród u¿ytkowników, a co za tym idzie,
ma wp³yw na jej rentowno�æ. Ka¿dy u¿ytkownik wpisuj¹cy konkretne has³o
czy zapytanie do wyszukiwarki jest naszym potencjalnym klientem! Warto tak¿e 
pamiêtaæ o tym, ¿e przemy�lana optymalizacja witryny, dokonana jeszcze
przed nadaniem jej ostatecznego kszta³tu, oznacza ogromne oszczêdno�ci czasu
i pieniêdzy. Poniewa¿ miliony internautów dziêki wyszukiwarkom trafiaj¹ na ró¿ne 
witryny, musimy sprawiæ, aby nasza strona jako� szczególnie siê wyró¿nia³a.
W³a�nie na tym polega dzi� skuteczny marketing firmy.

�Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych� to ksi¹¿ka napisana
dla wszystkich tych, którzy chc¹ tworzyæ witryny internetowe spe³niaj¹ce zarówno 
oczekiwania u¿ytkowników, jak i cele biznesowe. To idealny podrêcznik
dla projektantów witryn internetowych, programistów, webmasterów, ale te¿ 
specjalistów od marketingu w internecie. Dziêki lekturze tej ksi¹¿ki poznasz wiele 
skutecznych sposobów na osi¹ganie jak najwy¿szej pozycji w wyszukiwarkach. 
Uzyskasz tak¿e praktyczne porady i cenne wskazówki u³atwiaj¹ce projektowanie
oraz budowanie witryn. Najwa¿niejsze zagadnienia omówione w ksi¹¿ce to:

� typy serwisów wyszukuj¹cych oraz sposób wy�wietlania wyników wyszukiwania;
� proces skutecznej optymalizacji witryny pod k¹tem wyszukiwarek;
� optymalizacja dokumentów nietekstowych (grafiki, plików audio oraz wideo);
� zg³aszanie witryn do wyszukiwarek i katalogów.

Popularna i dochodowa � taka staje siê witryna widoczna w internecie!
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� Rozdzia� 2.

Jak tworzy�
jeszcze lepsze
strony internetowe
— pliki tekstowe

Podstaw� optymalizacji witryny pod k�tem

wyszukiwarek internetowych jest po��czenie trzech naj-

wa�niejszych komponentów strony: tekstowego, odno-

�ników oraz popularno�ci. Witryny charakteryzuj�ce si�

dobrym wywa�eniem tych trzech fundamentalnych

elementów o po��czonym dzia�aniu osi�gaj� znacznie

lepsze pozycje rankingowe w d�u�szej perspektywie

czasowej.

W niniejszym rozdziale omówiono szczegó�owe zagad-

nienia zwi�zane z wbudowaniem tych podstawowych

elementów do plików tekstowych witryny. Co otrzymu-

jemy w rezultacie? Witryn�, która spe�nia oczekiwa-

nia u�ytkowników, nasze cele biznesowe oraz wymaga-

nia znajduj�ce si� w regulaminach wyszukiwarek.
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Komponent tekstowy
Aby osi�gn�	 optymaln� widoczno�	 witryny w wyszukiwarkach, nale�y
bezwzgl�dnie pozna	 sposób, w jaki docelowa grupa odbiorców b�dzie
szuka	 interesuj�cych j� informacji. Je�eli przedstawiciele grupy docelo-
wej korzystaj� z wyszukiwarki w celu znalezienia produktów i us�ug,
które by	 mo�e oferujemy, to wpisuj� w odpowiednim polu szukane
s�owa lub wyra�enia. Te s�owa lub wyra�enia, b�d�ce przedmiotem
naszego zainteresowania, zwykle nosz� nazw� s�ów lub wyra�e� kluczo-
wych naszej witryny.


eby nasza witryna zosta�a znaleziona za po�rednictwem wyszuki-
warek, jej najwa�niejsze podstrony musz� zawiera	 s�owa lub wyra-
�enia kluczowe, które potencjalni odbiorcy wpisuj� w wyszukiwar-
kach. Strony internetowe mog� oczywi�cie zawiera	 równie� teksty
marketingowe, poniewa� �eby si� utrzyma	, musz� spe�nia	 nasze cele
biznesowe. Niemniej jednak strony kierowane do naszych odbiorców
docelowych powinny zawiera	 przede wszystkim s�owa i wyra�enia klu-
czowe wpisywane w wyszukiwarkach, a nie marketingow� nowomow�.

Analizowanie strony internetowej przez robota wyszukiwarki polega na
ustaleniu, w jakim stopniu jej zawarto�	 odpowiada zadanym s�owom
kluczowym, i odbywa si� przy u�yciu do�	 rozbudowanego i skompliko-
wanego algorytmu rankingowego, ustawiaj�cego witryny lub strony
zgodnie z ich dopasowaniem do tych s�ów kluczowych. Najistotniejsze
dla wyszukiwarki fragmenty tekstu na stronie s� fragmentami tekstu
najistotniejszymi dla odbiorców docelowych — to tekst widoczny po
otwarciu strony internetowej.

Najwa�niejszymi miejscami, w których nale�y umie�ci	 s�owa klu-
czowe, s�:

� element title,

� widoczny tekst znajduj�cy si� w elemencie body, który mo�e
by	 skopiowany bezpo�rednio z przegl�darki do edytora tekstu
(takiego jak Notatnik),

� tekst znajduj�cy si� w odno�nikach oraz wokó� nich,

� widoczny tekst znajduj�cy si� w elemencie body w miejscu nie-
wymagaj�cym przewini�cia strony w standardowej przegl�darce.



Rozdzia� 2.  Jak tworzy� jeszcze lepsze strony internetowe — pliki tekstowe 65

Tytu� i g�ówny tekst strony uwa�a si� za tekst pierwszorz�dny, ponie-
wa� ka�da wyszukiwarka go indeksuje i przypisuje mu znacz�c� wag�.
Innymi s�owy, wszystkie wyszukiwarki komercyjne wykorzystuj� ten
tekst w celu ustalenia dopasowania strony do zapytania. Wi�kszo�	 zabie-
gów marketingowych dotycz�cych tekstu powinna skupia	 si� przede
wszystkim na tych miejscach. Tak naprawd� niewiele stron interneto-
wych jest w stanie na d�u�sz� met� przyci�gn�	 u�ytkowników za pomoc�
wyszukiwarek bez umieszczenia s�ów kluczowych w tek�cie pierwszo-
rz�dnym.

Zawarto�	 elementów meta, tekst alternatywny (rysunek 2.1), a tak�e
tekst b�d�cy cz��ci� nazwy domeny oraz nazw plików uwa�ane s� za
teksty o znaczeniu drugorz�dnym, poniewa� nie wszystkie wyszukiwar-
ki indeksuj� te rodzaje tekstów i wykorzystuj� je w celu sprawdzenia
ich dopasowania do wyszukiwanych zapyta�.

Rysunek 2.1.
Tekst alternatywny mo�-
na zobaczy� w przegl�-
darce Internet Explorer,
umieszczaj�c kursor myszy
nad obrazkiem. Zawar-
to�� elementu title mo�-
na za to zobaczy� bez
wykonywania dodatko-
wych dzia�a	

Generalnie ja sama najcz��ciej wykorzystuj� pi�ciosekundowy test u�y-
teczno�ci do ustalenia, czy na stronie znajduje si� odpowiednia liczba
s�ów kluczowych. Autorem tego testu jest znany specjalista od u�ytecz-
no�ci — Jared Spool. Test ten polega na zaprezentowaniu uczestnikom
strony internetowej przez okres pi�ciu sekund. Nast�pnie uczestnicy
testu spisuj� na kartce papieru wszystko, co zapami�tali z pokazanej im

Uwaga

Te rodzaje testów u�y-
teczno�ci powinny odby-
wa� si� z udzia�em jednej
osoby naraz, a nie w gru-
pie. Problemem zwi�za-
nym z testami przeprowa-
dzanymi w grupach jest
psychologia t�umu. Nie-
którzy uczestnicy wstydz�
si� udzieli� innych odpo-
wiedzi od pozosta�ej cz�-
�ci grupy.
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strony. Je�li nie zanotuj� oni �adnych s�ów kluczowych (lub spisz� nie-
wielk� ich liczb�), oznacza to, �e na stronie zbyt ma�y nacisk po�o�ony
jest na s�owa kluczowe.

Odmiana tego testu polega na prezentowaniu strony internetowej uczest-
nikom testu u�yteczno�ci przez okres o�miu do dwunastu sekund. Po
zakryciu strony nale�y zapyta	 uczestników, czy skupia si� ona na jakim�
zagadnieniu (lub kilku zagadnieniach). Je�li uzyska si� odpowied� twier-
dz�c�, nale�y poprosi	 uczestników o podanie tych zagadnie�. Je�li wy-
mieni� oni docelowe s�owa i wyra�enia kluczowe, najprawdopodobniej
oznacza to, �e s� one odpowiednio zastosowane.

Przyk�adowo je�li przyjmiemy rozumowanie, o którym wspomnieli�my
na pocz�tku tego rozdzia�u, mo�emy stwierdzi	, �e zawarto�	 elementów
meta ma znaczenie drugorz�dne, poniewa� aby j� zobaczy	, nale�y wy-
�wietli	 kod �ród�owy strony (Source lub Show source — 	ród�o lub Poka�

ród�o), jak na rysunku 2.2. Z tego powodu zawarto�	 elementów meta
nie jest wykorzystywana (lub jest wykorzystywana rzadko) do ustalania
zgodno�ci dokumentów tekstowych z szukanymi wyra�eniami.

Rysunek 2.2.

eby zobaczy� zawarto��
elementów meta na tej
stronie internetowej,
u�ytkownicy musz� wyko-
na� pewne dzia�ania.
Konieczne jest wybranie
z menu przegl�darki opcji
Widok, a nast�pnie �ród�o
strony

Mimo wszystko polecam pisanie dobrych tekstów dla elementów meta
na potrzeby wyszukiwarek, które wykorzystuj� te elementy do ustalenia
dopasowania strony do szukanego wyra�enia. Co wi�cej, wiele wyszu-
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kiwarek zamieszcza opisy z elementów meta w wynikach wyszukiwania.
Z tego powodu konieczne jest tworzenie zawarto�ci tych elementów
spe�niaj�cej dwa najwa�niejsze cele:

� uzyskanie dobrej pozycji rankingowej w wyszukiwarkach wyko-
rzystuj�cych zawarto�	 znaczników meta do dopasowania strony
do szukanego wyra�enia,

� zach�cenie u�ytkownika do wykonania jakiego� dzia�ania, czyli
w tym przypadku klikni�cia odno�nika prowadz�cego do naszej
witryny na stronie z wynikami wyszukiwania.

Z punktu widzenia d�ugofalowej widoczno�ci witryny w wyszuki-
warkach wi�cej czasu warto po�wi�ci	 optymalizacji tekstów pierw-
szorz�dnych ni� drugorz�dnych. Niewiele stron poprawia widoczno�	
w wyszukiwarkach za pomoc� samego zmodyfikowania tekstów dru-
gorz�dnych.

Dobór s�ów kluczowych
Filarem wydajnej i udanej kampanii marketingowej witryny w wyszu-
kiwarkach jest wybór najbardziej optymalnych s�ów kluczowych —
takich, jakich b�d� u�ywali nasi potencjalni klienci w celu znalezienia
interesuj�cej ich witryny. Trafny wybór odpowiednich s�ów kluczowych
wymaga wykonania analiz i sta�ego monitorowania sytuacji.

Celem analizy s�ów kluczowych jest:

� odkrycie nowych s�ów oraz wyra�e� kluczowych,

� wykrycie pomini�tych, ale istotnych s�ów kluczowych,

� wygenerowanie kalendarza stosowania wyra�e� kluczowych (nie-
które wyra�enia s� bardziej popularne w okre�lonym czasie),

� zwi�kszenie liczby klikni�	 pochodz�cych ze stron z wynikami
wyszukiwania,

� zwi�kszenie stopnia wa�no�ci stron internetowych w celu uzy-
skania d�ugotrwa�ej widoczno�ci w wyszukiwarkach.

Ka�d� analiz� s�ów kluczowych rozpoczynam od „burzy mózgów”.
Wyobra�my sobie kogo�, kto nigdy nie s�ysza� o naszej firmie, lecz
szuka produktu lub us�ugi z kategorii produktów i us�ug znajduj�cych si�

Wskazówka

Utrzymywanie listy
popularnych sezonowych
s�ów kluczowych jest
bardzo istotn� strategi�
z punktu widzenia optyma-
lizacji witryny pod k�tem
wyszukiwarek. Przyk�ado-
wo na stronie firmy far-
maceutycznej s�owa klu-
czowe odnosz�ce si� do
alergii s� bardziej popu-
larne na wiosn� i w lecie,
natomiast s�owa zwi�zane
z gryp� oraz przezi�bie-
niami — w miesi�cach
zimowych.
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w naszej ofercie. Nale�y pami�ta	, �e trzeba dobra	 takie s�owa kluczo-
we, jakich b�d� u�ywali nasi potencjalni klienci, a nie takie, jakie w zapy-
taniu wpisaliby�my my sami, nasz szef, jego �ona, personel dzia�u mar-
ketingu, cz�onek naszej rodziny albo najlepszy przyjaciel. 
eby osi�gn�	
d�ugofalow� widoczno�	 w wyszukiwarkach, strony internetowe musz�
u�ywa	 j�zyka u�ytkowników.

Ka�dy ma na ogó� ju� gotow� d�ug� list� s�ów kluczowych. Warto prze-
studiowa	 drukowane materia�y marketingowe naszej firmy. Jakich s�ów
u�ywa si� najcz��ciej? Z materia�ów drukowanych trzeba usun�	 wszyst-
kie s�owa pochodz�ce ze s�ownika marketingowej nowomowy. Te s�owa,
które pozostan�, s� cz�sto naszymi potencjalnymi s�owami lub wyra-
�eniami kluczowymi.

Jakie pytania zadaj� i jakich s�ów u�ywaj� nasi klienci, gdy kontaktu-
jemy si� z nimi telefonicznie? Czy wymieniaj� nazw� okre�lonego
produktu lub us�ugi? Czy cz�sto pytaj� o okre�lony dzia� lub zagad-
nienie? Warto zapyta	 dotychczasowych klientów, jak szukaliby witryny
naszej firmy w Internecie. Mo�e si� okaza	, �e nasi klienci u�ywaj�
wyra�e�, które nam samym nigdy nie przysz�yby do g�owy. Dobrze jest
rozwa�y	 umieszczenie tych nieoczekiwanych terminów na li�cie s�ów
kluczowych.

Tworzenie listy wyra�e� kluczowych mo�e si� tak�e odbywa	 w czasie
testów u�yteczno�ci. Poniewa� ich uczestnicy powinni czasami „my�le	
na g�os”, a testy s� na ogó� nagrywane, w�a�ciciele witryn internetowych
cz�sto s� w stanie zidentyfikowa	 pasuj�ce s�owa kluczowe w czasie
odtwarzania wyników testów. Ka�da strona internetowa powinna za-
równo w elementach nawigacyjnych, jak i w samej tre�ci wykorzysty-
wa	 j�zyk u�ytkowników.

Przygotowuj�c list� potencjalnych s�ów kluczowych, trzeba tak�e usta-
li	, jakie ich kombinacje b�d� najcz��ciej wpisywane jako zapytania do
wyszukiwarki. Potencjalnymi s�owami kluczowymi s� równie� formy
liczby pojedynczej i mnogiej, synonimy, wyrazy z b��dami literowymi,
inicja�y i skróty (z kropkami i bez). Jak wspomnia�am wcze�niej, analiz�
s�ów kluczowych cz�sto rozpoczynam od „burzy mózgów”.

Jako przyk�adem pos�u�my si� fikcyjnym przedsi�biorstwem o nazwie
TranquiliTeas Organic Teas, Inc. (TranquiliTeas Herbaty Naturalne),



Rozdzia� 2.  Jak tworzy� jeszcze lepsze strony internetowe — pliki tekstowe 69

które sprzedaje herbaty naturalne oraz serwisy do herbaty i inne akcesoria.
Dla witryny firmy TranquiliTeas mo�na by zaproponowa	 nast�puj�ce
s�owa kluczowe:

organic teas
(herbaty naturalne)

organic tea
(herbata naturalna)

oolong tea
(herbata oolong)

oolong teas
(herbaty oolong)

green tea
(zielona herbata)

green teas
(zielone herbaty)

organic oolong tea
(naturalna herbata
oolong)

organic green tea
(naturalna zielona
herbata)

tea set
(serwis do herbaty)

tea recipes
(przepisy na herbat�)

tea cups
(fili�anki do herbaty)

teacups
(fili�anki do herbaty)

herbal tea
(herbata zio�owa)

herbal teas
(herbaty zio�owe)

organic tea recipes
(przepisy na herbat�
zio�ow�)

decaffeinated tea
(herbata bezkofeinowa)

black teas
(czarne herbaty)

black tea
(czarna herbata)

iced tea recipes
(przepisy na herbat�
mro�on�)

decaffeinated teas
(herbaty bezkofeinowe)

decaffeinated tea
(herbata bezkofeinowa)

whole leaf tea
(herbaty li�ciaste)

whole leaf teas
(herbaty li�ciaste)

tea drinks
(napoje herbaciane)

tea spoons
(�y�eczki do herbaty)

loose leaf teas
(herbaty �amane)

tea accessories
(akcesoria do herbaty)

tea kettles
(czajniczki do herbaty)

tea pots
(dzbanki do herbaty)

tea pot
(dzbanek do herbaty)

tea bags
(torebki herbaty)

tea kettle
(czajnik do herbaty)

what is organic tea
(co to jest herbata
naturalna)

specialty teas
(herbaty specjalne)

jasmine tea
(herbata ja�minowa)

gourmet tea
(herbata dla smakoszy)

tea gifts
(herbata — upominki)

tea ceremony
(ceremonia picia
herbaty)

china tea sets
(porcelanowy
serwis do herbaty)

chinese tea
(chi�ska herbata)

tea mugs
(kubki do herbaty)

porcelain tea sets
(porcelanowe serwisy
do herbaty)

chinese oolong tea
(chi�ska herbata
oolong)

indian tea
(herbata indyjska)

indian black tea
(indyjska czarna
herbata)
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japanese tea
(herbata japo�ska)

japanese tea ceremony
(japo�ska ceremonia
picia herbaty)

japanese green tea
(japo�ska zielona
herbata)

whole leaf tea accessories
(herbata li�ciasta
— akcesoria)

herbal tea recipes
(przepisy na herbat�
zio�ow�)

tea sets
(serwisy do herbaty)

Do�	 wyra�nie rzuca si� w oczy, �e wszystkie s�owa kluczowe z powy�-
szej listy zosta�y napisane ma�ymi literami. Ludzie zwykle wpisuj� zapy-
tania, u�ywaj�c ma�ych liter. Na pocz�tku stworzenie listy s�ów kluczo-
wych pisanych ma�ymi literami u�atwia zadanie.

Podczas tworzenia listy s�ów kluczowych nale�y wymy�li	 tyle kombi-
nacji podstawowych s�ów, ile tylko jest mo�liwe. Gdy u�ytkownicy Inter-
netu szukaj� czego� konkretnego, przewa�nie u�ywaj� w zapytaniu
wi�cej ni� jednego s�owa. Przyk�adowo je�li kto� szuka „oprogramo-
wania”, na li�cie z wynikami wyszukiwania otrzyma ró�norodne typy
programów. Jednak osoba ta mo�e szuka	 „oprogramowania ksi�go-
wego”, a nie „oprogramowania graficznego”. A je�li poszukuj�cy jest
osob� prowadz�c� ma�� firm�, tre�	 zapytania mo�e mie	 posta	 „opro-
gramowanie do prowadzenia ksi�gowo�ci w ma�ej firmie” czy „oprogra-
mowanie ksi�gowe dla ma�ej firmy”.

Zwykle korzystniej jest wybiera	 jako s�owa kluczowe d�u�sze wyra�enia,
poniewa� prawdopodobie�stwo, �e klientem stanie si� osoba u�ywaj�-
ca precyzyjnych wyra�e�, jest wy�sze. Stosowanie trój-, cztero- i pi�-
ciowyrazowych wyra�e� kluczowych w wyszukiwarkach pomaga uzyska	
dok�adniejsze wyniki.

Skupienie si� na d�u�szych wyra�eniach kluczowych nie oznacza wcale,
�e znika szansa uzyskania dobrej pozycji rankingowej dla innych wyra�e�
kluczowych lub pojedynczych s�ów. Je�eli skupiamy si� na wyra�eniu
„organic herbal tea recipes” (naturalna herbata zio�owa — przepisy),
jednocze�nie wykorzystujemy wszystkie nast�puj�ce s�owa i wyra�enia
kluczowe:

� organic tea recipes (herbata naturalna — przepisy),

� herbal tea recipes (herbata zio�owa — przepisy),

� organic herbal tea (naturalna herbata zio�owa),

� herbal tea (herbata zio�owa),



Rozdzia� 2.  Jak tworzy� jeszcze lepsze strony internetowe — pliki tekstowe 71

� organic tea (herbata naturalna),

� tea recipes (herbata — przepisy),

� herbal recipes (zio�a — przepisy),

� tea (herbata),

� recipes (przepisy).

Okre�liwszy pocz�tkow� list� s�ów kluczowych, mo�na przyst�pi	 do
jej zaw��ania za pomoc� dost�pnych w Internecie narz�dzi.

Analiza s�ów kluczowych
Rozpoczynaj�c analiz� listy s�ów kluczowych, szukamy pewnych tenden-
cji. Przygotowanie ka�dej listy rozpoczynam od umieszczenia s�ów
kluczowych w arkuszu kalkulacyjnym. Dzi�ki arkuszowi kalkulacyj-
nemu mog� szybciej i �atwiej doj�	 do okre�lonych wniosków.

Pierwszym zbiorem danych jest lista s�ów kluczowych w pocz�tkowej
postaci. Je�li mamy ju� tak� list�, musimy okre�li	, jakie kombinacje
s�ów kluczowych u�ytkownicy mog� wpisywa	 w zapytaniach do wy-
szukiwarek. Oto pytania, na które trzeba znale�	 odpowied�:

� Jakiej liczby danego s�owa cz��ciej u�ywaj� nasi odbiorcy: poje-
dynczej czy mnogiej? Jakiej formy s�owa wynikaj�cej z jego od-
miany w danym j�zyku?

� Jakie trzy lub cztery s�owa najcz��ciej wyst�puj� razem?

� W jakiej kolejno�ci?

Je�eli nasza witryna jest nowa i nie posiadamy jeszcze �adnych staty-
styk u�ycia s�ów kluczowych, mo�emy wspomóc si� g�ównymi wyszu-
kiwarkami i katalogami.

Podobne zapytania
Wiele wyszukiwarek i katalogów udost�pnia opcje wykonania bardziej
szczegó�owego zapytania wyst�puj�ce pod nazwami typu Related searches
(Podobne strony), Others searched for (Podobne zapytania) lub Narrow your
search (Sprecyzuj zapytanie). Na przyk�ad wykonuj�c zapytanie o s�owo
kluczowe „herbaty” w wyszukiwarce Google, na dole pod wynikami
wyszukiwania otrzymuje si� list� podobnych wyra�e� zatytu�owan�
Wyniki zwi�zane z: — jak przedstawiono na rysunku 2.3.
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Rysunek 2.3.
Lista Wyniki zwi�zane z:
dla zapytania „herbaty”
w wyszukiwarce Google

W wyszukiwarce Ask podobn� opcj� jest Narrow Your Search (Zaw��enie
wyszukiwania) — wyra�enia kluczowe wymienione pod tym nag�ów-
kiem zawieraj� zapytania wykonywane przez innych u�ytkowników,
zawieraj�ce s�owo „tea” (rysunek 2.4).

Rysunek 2.4.
Wyniki zaw��enia wyszu-
kiwania (dzi�ki opcji
Narrow Your Search)
wyszukiwarki Ask
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W tym przypadku wida	, �e popularnymi wyra�eniami kluczowymi s�
na przyk�ad „facts about tea” („fakty o herbacie”), „green tea” („zielona
herbata”) czy „chai tea” („czaj”). Po wykonaniu tego samego zapytania
w wyszukiwarce Yahoo! mo�emy otrzyma	 inny zestaw popularnych
wyra�e� kluczowych, co przedstawiono na rysunku 2.5.

Rysunek 2.5.
W wyszukiwarce Yahoo!
podobne zapytania dla
s�owa kluczowego „tea”
(„herbata”) wyró�nione
s� jako Also try (Spróbuj
tak�e). Wi�ksza liczba
propozycji widoczna jest
po klikni�ciu odno�nika
More…

Zauwa�my, �e niektóre z wyra�e� kluczowych znajduj� si� na naszej
pocz�tkowej li�cie, na przyk�ad „chai tea”, „herbal tea” i „green tea”.
Znajduj� si� tam równie� wyra�enia, o których nie pomy�leli�my. Zaczy-
namy dostrzega	 pewne tendencje. Wyra�enia „green tea” („zielona her-
bata”) i „white tea” („bia�a herbata”) wyst�puj� bardzo cz�sto. Fakt ten
mo�na uwzgl�dni	 podczas projektowania i tworzenia witryny, doda-
j�c osobne strony po�wi�cone herbacie zielonej i bia�ej.

Niektóre wyra�enia kluczowe mog� nie wyst�powa	 na listach podob-
nych zapyta�. Mo�e to oznacza	, �e dane wyra�enie nie jest popularne
w wyszukiwarkach, jednak nie mo�na wykluczy	, �e mimo to jest ono
cz�sto u�ywane przez przedstawicieli naszej grupy docelowej. W oparciu
o dane pochodz�ce z dowolnego narz�dzia mierz�cego statystyki strony
i wewn�trznej wyszukiwarki witryny (je�li tak� posiadamy) mo�na do-
k�adnie ustali	 i potwierdzi	, czy odwiedzaj�cy nasz� stron� wykorzystuj�
wybrane wyra�enia kluczowe w celu odnalezienia naszej witryny.



74 Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Darmowe oraz niedrogie narz�dzia
do analizy s�ów kluczowych
Poza opcjami sprawdzania podobnych zapyta� bezpo�rednio w wyszu-
kiwarkach niektóre z nich oferuj� darmowe lub niedrogie narz�dzia do
analizy s�ów kluczowych.

Yahoo! Search Marketing

Yahoo! Search Marketing to program reklamy w wyszukiwarce oparty
na op�atach za klikni�cia, który pozwala na �atwe ustalanie wyra�e� klu-
czowych wpisywanych przez osoby korzystaj�ce z wyszukiwarki Yahoo!.
Narz�dzie Keyword Selector Tool doskonale nadaje si� do ulepszenia
listy s�ów kluczowych1.

Obecnie narz�dzie to znajduje si� pod adresem:

http://inventory.overture.com/d/searchinventory/suggestion/

W polu tekstowym nale�y wprowadzi	 jedno s�owo kluczowe. Wynik
wyszukiwania to lista najpopularniejszych wyra�e� kluczowych zawie-
raj�cych podane s�owo kluczowe. Na przyk�ad wpisuj�c wyra�enie „her-
bal tea” („herbata zio�owa”), otrzymali�my list� przedstawion� na
rysunku 2.6.

Na podstawie tej listy mo�emy stwierdzi	, jak cz�sto u�ytkownicy szu-
kali wyra�enia „herbal tea” („herbata zio�owa”) w danym okresie. Widzi-
my, ilu u�ytkowników szuka�o „herbal tea” w badanym miesi�cu, �e
„herbal laxative tea” by�o drugim w kolejno�ci wyra�eniem, je�li chodzi
o popularno�	 wyszukiwania, natomiast na trzecim miejscu znalaz�o
si� „green herbal tea”.

Nale�y wykona	 tyle zapyta�, ile uznamy za konieczne, aby zdoby	
dok�adny obraz tego, czego poszukuje docelowa grupa naszych odbior-
ców. Poniewa� na fikcyjnej witrynie po�wi�conej herbacie, nad któr�

                                                          
1 Analiza s�ów kluczowych dost�pna jest równie� jako element platformy rekla-

mowej oferowanej przez Yahoo!. Korzystanie z tego narz�dzia wymaga jednak
zalogowania si� do programu Yahoo! Search Marketing (http://searchmarketing.
�yahoo.com/) — przyp. t�um.
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Rysunek 2.6.
Wyniki otrzymane w ser-
wisie Yahoo! Search
Marketing dla wyra�enia
„herbal tea” („herbata
zio�owa”)

pracujemy, b�dzie znajdowa�a si� oferta handlowa dotycz�ca przede
wszystkim herbaty naturalnej, przeprowad�my wyszukiwanie wyra�e-
nia „organic tea” („herbata naturalna”) (rysunek 2.7).

Rysunek 2.7.
Wyniki zapytania „organic
tea” („herbata naturalna”)
wykonanego w serwisie
Yahoo! Search Marketing
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Warto zwróci	 uwag�, �e w�ród wyników mo�emy wyró�ni	 naturaln�
herbat� zielon� („organic green tea”) i herbat� kombucha („kombucha
organic tea”). Wyra�enie „herbal tea” (herbata zio�owa) mo�e by	 bar-
dziej popularne w wyszukiwarkach, lecz „organic herbal tea” mo�e lepiej
przek�ada	 si� na wyniki sprzeda�y.

Otrzymane wyniki nale�y zapisywa	 w arkuszu kalkulacyjnym z analiz�
s�ów kluczowych. Liczba samych zapyta� nie jest tak wa�na, jak ich
wzorce w wielu ró�nych �ród�ach. To narz�dzie pozwala pozna	 wzorce
zapyta� wpisywanych na stronach Yahoo! oraz stronach partnerskich
tej firmy.

Serwis Google AdWords

Firma Google udost�pnia w�asne narz�dzie analityczne na potrzeby pro-
gramu reklamowego typu „p�a	 za klikni�cie” — AdWords. Aktualny
adres URL to:

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

W tym serwisie wprowadzamy jedno s�owo lub wyra�enie kluczowe
w ka�dym wierszu pola zapytania, aby nast�pnie otrzyma	 list� podob-
nych s�ów lub wyra�e�. Na przyk�ad na rysunku 2.8 widzimy, �e po
wprowadzeniu wyra�enia „herbal tea” („herbata zio�owa”) wy�wietlana
jest spora liczba bardziej doprecyzowanych zapyta� zawieraj�cych to
wyra�enie. Warto zwróci	 uwag� na fakt, �e wyra�enie „herbal tea be-
nefit(s)” („korzy�ci ze stosowania herbaty zio�owej”) pojawi�o si� zarówno
w serwisie Google, jak i Yahoo! Search Marketing. Firma TranquiliTeas
Organic Teas powinna zatem rozwa�y	 kwesti� utworzenia na swojej
witrynie dzia�u po�wi�conego korzy�ciom wynikaj�cym z picia herbaty
zio�owej, stosowaniu herbaty zio�owej w czasie ci��y, a tak�e przepisom
na herbat� zio�ow�.

Zarówno serwis Google AdWords, jak i serwis Yahoo! Search Marke-
ting stworzy�y opisywane narz�dzia z my�l� o swoich reklamodawcach.
Aby utrzyma	 darmowy dost�p do tych us�ug, warto postara	 si� nie
wykonywa	 zbyt wielu zapyta� dziennie. Zwykle wi�kszo�	 firm i orga-
nizacji jest w stanie ustali	 wyczerpuj�c� list� s�ów kluczowych w cza-
sie nie wi�cej ni� 40 zapyta� dla ka�dej wyszukiwarki. Po ustaleniu listy
s�ów kluczowych w oparciu o darmowe narz�dzia mo�emy bazowa	 na
innych programach czy statystykach w celu dalszego ulepszenia listy.
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Rysunek 2.8.
Wyniki zapytania
dla wyra�enia „herbal
tea” („herbata zio�owa”)
w serwisie Google
AdWords

Microsoft adCenter

Firmy Google oraz Yahoo! udost�pniaj� darmowe narz�dzia do analizy
s�ów kluczowych jako cz��	 programu reklamowego wyszukiwarek.
Program adCenter firmy Microsoft (rysunek 2.9) wymaga uiszczenia
niewielkiej op�aty w celu uzyskania dost�pu do narz�dzia do analizy s�ów
kluczowych. Warto jednak doda	, �e niektóre przydatne narz�dzia
dost�pne w dziale badawczym Labs (http://adlab.msn.com/default.aspx) s� dar-
mowe (rysunek 2.10).

Cech� szczególnie u�yteczn� w narz�dziu do analizy s�ów kluczowych
jest mo�liwo�	 zobaczenia wariacji dla odmian j�zyków. Ameryka�ska
odmiana j�zyka angielskiego ró�ni si� nieco od kanadyjskiej, a obie one
s� z kolei inne od brytyjskiej. Menu rozwijane z rysunku 2.11 prezentuje
mo�liwo�ci wyboru dost�pne dla osób sprawdzaj�cych wariacje dla s�ów
kluczowych2.

                                                          
2 Sprawdzanie s�ów kluczowych dla okre�lonych j�zyków oraz pa�stw mo�-

liwe jest równie� w programie AdWords firmy Google — co wi�cej, wybór
jest o wiele szerszy i obejmuje równie� j�zyk polski oraz polskie witryny
internetowe — przyp. t�um.
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Rysunek 2.9.
Ekran logowania do pro-
gramu adCenter firmy
Microsoft

Rysunek 2.10.
Darmowe narz�dzia
do analizy s�ów kluczo-
wych dost�pne s� rów-
nie� w dziale Labs pro-
gramu adCenter

Wyniki wyszukiwania (rysunek 2.12) dobrze jest wyeksportowa	 do ar-
kusza kalkulacyjnego, tak by mo�na je by�o porówna	 obok siebie.
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Rysunek 2.11.

eby sprawdzi� typy s�ów
kluczowych wpisywanych
do wyszukiwarki Live
Search w Stanach Zjedno-
czonych, nale�y wybra�
z menu rozwijanego opcj�
English — United States

Rysunek 2.12.
Wyniki analizy s�ów klu-
czowych dla zapytania
„tea” w ameryka	skiej
odmianie j�zyka angiel-
skiego. To samo s�owo
kluczowe mo�na rów-
nie� sprawdzi� dla od-
mian brytyjskiej oraz
kanadyjskiej

Poni�ej znajduje si� prosta tabela porównuj�ca popularno�	 s�ów klu-
czowych dla ró�nych krajów, w których j�zyk angielski jest j�zykiem
urz�dowym. Zignorowa�am na razie liczb� zapyta�, poniewa� próbo-
wa�am zidentyfikowa	 wzorce, tendencje oraz cechy wspólne, które
b�dzie mo�na wykorzysta	 w elementach nawigacyjnych oraz katego-
ryzacji witryny.
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Tabela 2.1. Porównanie popularnych wyra�e	 kluczowych zawieraj�cych
s�owo „tea” dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Kanady

Stany Zjednoczone Wielka Brytania Kanada

Tea Tea games Tea games

Tea crumpets Tea Green tea

Afternoon tea Green tea Tea

Green tea Tea ritz White tea

Tea games Yorkshire tea Tea biscuits

Scones tea Tea game Bubble tea

Hoodia tea Herbal tea Oolong tea

High tea Afternoon tea Tea party

Herbal tea Tea rooms Herbal tea

White tea Spearmint tea Tetley tea

Jakie wzorce mo�na zauwa�y	 po przyjrzeniu si� tej tabeli? Jakie wy-
ra�enia kluczowe wyst�puj� we wszystkich trzech kolumnach? A jakie
w dwóch? Jakie s� najwa�niejsze podstawowe s�owa kluczowe? A jakie
najwa�niejsze ich okre�lenia? Które s�owa wydaj� si� ograniczone do
okre�lonego obszaru geograficznego?

Popularnym wyra�eniem we wszystkich trzech krajach wydaje si� „tea
games”. Mo�e si� ono jednak odnosi	 albo do gier komputerowych
(i tym samym nie mie	 zastosowania do witryny internetowej firmy
TranquiliTeas Organic Teas), albo do gier, w które ludzie graj� w czasie
przerwy na herbat�.

Wyra�enia „herbal tea” („herbata zio�owa”) oraz „green tea” („zielona
herbata”) pojawiaj� si� we wszystkich trzech kolumnach, co jest spój-
ne z analiz� s�ów kluczowych wykonan� za pomoc� darmowych na-
rz�dzi oraz podobnych zapyta� proponowanych przez wyszukiwarki.
Wyra�enie „white tea” („bia�a herbata”) wyst�puje w kolumnie ame-
ryka�skiej oraz kanadyjskiej. Nawet je�li to konkretne wyra�enie jest
nieobecne w kolumnie brytyjskiej, wy�ania si� pewien wzorzec oparty
na typach herbaty.

Podobnie wygl�da to w przypadku wyra�enia „afternoon tea” („herbata
popo�udniowa”), które wyst�puje w dwóch kolumnach — ameryka�-
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skiej oraz brytyjskiej. By	 mo�e opisy herbat sprzedawanych na stronie
firmy TranquiliTeas mog�yby zawiera	 jaki� slogan z tym wyra�e-
niem, na przyk�ad: „Perfect for afternoon tea” („Idealne na popo�u-
dniow� herbat�”) czy „Our organic green teas are perfect for afterno-
on tea” („Nasze naturalne zielone herbaty s� idealne na popo�udniow�
herbat�”).

W witrynie komercyjnej wa�ne wyra�enia kluczowe umieszcza si� nie
tylko na podstronach z opisami produktów. Strona firmy TranquiliTeas
mo�e oferowa	 dodatkowe informacje po�wi�cone (1) ró�nym porom
na herbat� i okazjom do jej picia, (2) typom jedzenia oraz herbaty poda-
wanym przy tych okazjach oraz (3) przepisom. Rezultat? Dodatkowa
tre�	 jest doskona�ym miejscem do rozwijania sieci odno�ników w przy-
sz�o�ci, a wi�ksza liczba stron witryny b�dzie mog�a uzyska	 wysokie
pozycje w wynikach wyszukiwania.

P�atne narz�dzia do analizy s�ów kluczowych
Mimo �e narz�dzia darmowe daj� jaki� pogl�d na najwa�niejsze podsta-
wowe s�owa kluczowe („tea”, „teas”) wraz z najistotniejszymi okre�le-
niami („organic”, „green”, „black”, „white”, „herbal”), do dalszego ulep-
szenia wykorzystywanych wyra�e� kluczowych przydadz� si� p�atne
narz�dzia analityczne. Analiza tendencji oraz wyszukiwanie sezonowe
to niektóre z elementów sprawiaj�cych, �e narz�dzia do analizy s�ów klu-
czowych s� dobr� inwestycj�. Moimi dwoma ulubionymi programami
s� Trellian (www.keyworddiscovery.com — rysunek 2.13) oraz Wordtracker
(www.wordtracker.com — rysunek 2.14).

U�ytkownicy p�atnych narz�dzi cz�sto odkrywaj� wzorce wyra�e� klu-
czowych, które mog� nie by	 dost�pne w darmowych programach ana-
litycznych. Ja na przyk�ad odkry�am w ten sposób, �e du�a liczba u�yt-
kowników wpisuje wyrazy tworz�ce wyra�enie kluczowe w odwrotnej
kolejno�ci. Zamiast wpisa	 „zielona herbata” (bez znaków cudzys�owu),
w polu wyszukiwania wpisuj� zapytanie „herbata zielona”. Liczba osób,
które tak robi�, jest zbyt du�a, by mo�na j� by�o zignorowa	. Jako autor
tekstów zamieszczanych na stronach internetowych wiem, �e musz�
takie zachowanie u�ytkowników uwzgl�dni	 na swojej stronie. W jaki
sposób mo�na jednak odwróci	 kolejno�	 wyrazów na stronie bez
po�wi�cania czytelno�ci informacji oraz jej przekazu marketingowego?
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Rysunek 2.13.
Wyniki analizy dla s�owa
kluczowego „tea” w apli-
kacji Trellian (www.key
�worddiscovery.com)

Rysunek 2.14.
Wyniki analizy dla s�owa
kluczowego „tea” w apli-
kacji Wordtracker
(www.wordtracker.com)

Ca�a prawda o b��dach literowych
i ortograficznych
Wielu specjalistów od promocji w wyszukiwarkach zaleca uwzgl�dnianie
na listach s�ów kluczowych wyrazów zawieraj�cych b��dy literowe lub
ortograficzne. Czasami przynosi to efekt, a czasami nie. Wszystko zale�y
od konkretnych s�ów, na których skupiamy si� podczas promocji.
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Na przyk�ad s�owem, w którego pisowni bardzo cz�sto pope�nia si� b��d,
jest nazwa jednej z odmian herbaty — „oolong”. Gdy w serwisie Yahoo!
Search Marketing wykonamy zapytanie „olong” — czyli zawieraj�ce b��d
literowy — lista wyników b�dzie zawiera�a tylko jedno wyra�enie, co
przedstawiono na rysunku 2.15.

Rysunek 2.15.
Lista zapyta	 uzyskana
w serwisie Yahoo! Search
Marketing dla s�owa
„olong”, którego prawi-
d�owa pisownia
to „oolong”

Poniewa� to s�owo niezbyt cz�sto staje si� tre�ci� zapytania w wyszu-
kiwarkach, nie ma sensu uwzgl�dnia	 go w pe�ni na li�cie s�ów kluczo-
wych. Aby jednak w minimalnym stopniu uwzgl�dni	 mo�liwo�	 po-
pe�nienia b��du przez u�ytkowników wyszukiwarek, s�owo z b��dem
warto umie�ci	 w elemencie meta zawieraj�cym s�owa kluczowe.

Je�li jednak dane s�owo kluczowe z b��dn� pisowni� jest naprawd� popu-
larne, w jaki sposób w�a�ciciel strony mo�e uwzgl�dni	 je w tek�cie
pierwszorz�dnym, a nie tylko drugorz�dnym? Jedn� z mo�liwo�ci jest
tworzenie przydatnych stron ze s�owniczkami czy obja�nieniami poj�	.

Wiele dziedzin biznesu ma swój w�asny �argon zawieraj�cy s�owa, któ-
rych osoba spoza danego kr�gu mo�e nie zna	. Co wi�cej, nasi u�yt-
kownicy docelowi mog� w�a�nie wykorzystywa	 ten �argon w swoich
zapytaniach. Strony ze s�owniczkami czy obja�nieniami, podobnie do
stron produktów oraz us�ug, poprawiaj� widoczno�	 witryny w wyszu-
kiwarkach.

Wskazówka

Zawarto�� atrybutu
keywords z elementu
meta uznawana jest za
tekst drugorz�dny. Z tego
powodu wyszukiwarki
rzadko wykorzystuj� s�o-
wa kluczowe zamieszczo-
ne w tym atrybucie przy
sprawdzaniu dopasowa-
nia strony do zapytania.

Nale�y pami�ta�, �e aby
wyszukiwarka uzna�a
s�owo za wa�ne, musi si�
ono znale�� w tek�cie
pierwszorz�dnym — ele-
mencie title, a tak�e
widocznym tek�cie z ele-
mentu body. Tworzenie
osobnej strony do obs�ugi
wyrazów o b��dnej pisowni
zazwyczaj nie jest konie-
czne, chyba �e podczas
formu�owania zapyta	
do wyszukiwarki okre-
�lony b��d pope�niany
jest bardzo cz�sto.
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W ameryka�skiej bran�y medycznej dwa cz�sto niepoprawnie pisane
s�owa to „hemorrhoids” (w brytyjskim angielskim „haemorrhoids” —
hemoroidy) oraz „diarrhea” (w brytyjskim angielskim „diarrhoea” — bie-
gunka). Projektanci witryny MedicineNet.com zdaj� sobie spraw� z ist-
nienia b��dnej pisowni i do��czyli niepoprawnie zapisane poj�cia do swo-
jego s�owniczka medycznego (rysunek 2.16).

Rysunek 2.16.
Witryna MedicineNet.com
skierowana jest do osób,
które raczej nie s� obez-
nane z terminologi� me-
dyczn�, w szczególno�ci
z nazwami leków oraz
poprawn� pisowni�.
Poniewa� przy pisowni
s�owa „hemorrhoids” cz�-
sto pope�niane s� b��dy
(podobnie jak w przypad-
ku innych terminów me-
dycznych), s�ownik poj��
medycznych na tej stronie
zawiera najcz��ciej spoty-
kane niepoprawne sposoby
zapisu danego terminu

Rozk�ad wyrazów
Niektóre wyszukiwarki wykorzystuj� funkcj� rozk�adu wyrazów, która
polega na generowaniu dodatkowych wyników wyszukiwania na pod-
stawie rdzenia danego wyrazu. Na przyk�ad osoba, która w tre�ci zapyta-
nia dla wyszukiwarki posiadaj�cej funkcj� rozk�adu wyrazów wprowadzi
s�owo „herbaty”, uzyska równie� dodatkowe wyniki dla s�owa „herbat”.

Nie wszystkie wyszukiwarki maj� jednak takie mo�liwo�ci. Dlatego,
kiedy to tylko mo�liwe, nale�y spróbowa	 okre�li	 najcz��ciej wykorzy-
stywane odmiany danego s�owa. Bardzo cz�sto o wiele bardziej popularna
jest liczba mnoga jakiego� wyrazu kluczowego. Je�eli s�dzimy, �e kilka
s�ów z danej rodziny wyrazów jest jednakowo wa�nych (na przyk�ad
„herbaty” i „herbat”), warto pozostawi	 je wszystkie na li�cie s�ów klu-
czowych.
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S�owa specjalne i s�owa odfiltrowywane
Grup� s�ów odfiltrowywanych stanowi� cz�sto u�ywane wyrazy, takie jak
angielskie „and”, „how”, „a”, „an”, „the”, które nie s� uwzgl�dniane przez
wyszukiwarki podczas wykonywania zapytania, gdy� spowodowa�oby
to wyd�u�enie czasu wyszukiwania bez wp�ywu na jego dok�adno�	.
Odfiltrowywanie cz�sto u�ywanych s�ów pozwala wyszukiwarkom zaosz-
cz�dzi	 ogromne ilo�ci miejsca w indeksach.

Z przygotowywanej listy s�ów kluczowych nale�y usun�	 wszystkie s�owa
z grupy s�ów odfiltrowywanych. Je�eli chce si� sprawdzi	, czy okre�lone
s�owo jest s�owem odfiltrowywanym, nale�y wykona	 odpowiednie zapy-
tanie w wyszukiwarce, na przyk�ad Google. Podaj�c wyniki wyszukiwania,
Google poinformuje nas, które s�owa zosta�y pomini�te (rysunek 2.17).

Rysunek 2.17.
Wyszukiwarka Google
ignoruje s�owa najcz��ciej
u�ywane w j�zyku angiel-
skim, takie jak „the”,
„and” czy „a”

Wewn�trzne wyszukiwarki witryn
Je�eli nasza witryna dysponuje wewn�trzn� wyszukiwark�, s�owa wyszu-
kiwane za jej pomoc� mog� równie� stanowi	 potencjalne pozycje na
naszej li�cie s�ów kluczowych.

W wi�kszo�ci przypadków u�ytkownik, który znalaz� nasz� witryn� za
pomoc� wyszukiwarki, b�dzie chcia� dotrze	 do poszukiwanych informa-
cji, wykonuj�c od trzech do pi�ciu klikni�	. Najkorzystniejsza sytuacja
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wyst�puje wtedy, gdy u�ytkownik przechodzi do strony zawieraj�cej
interesuj�ce go informacje bezpo�rednio ze strony z wynikami wyszuki-
wania. Jednak to nie zawsze jest mo�liwe. Najcz��ciej u�ytkownik po
wej�ciu na witryn� przegl�da j� w poszukiwaniu potrzebnych informacji,
je�li nie by�y one dost�pne natychmiast. Je�eli u�ytkownicy maj� trud-
no�ci ze znalezieniem informacji podczas przegl�dania witryny, by	 mo�e
skorzystaj� z dost�pnej w niej wewn�trznej wyszukiwarki.

Wielu ekspertów w dziedzinie projektowania ergonomicznych witryn
uwa�a, �e u�ytkownicy wol� przegl�da	 witryn� w poszukiwaniu infor-
macji, ani�eli wykorzystywa	 jej wyszukiwark� wewn�trzn�. Z tego po-
wodu, tworz�c list� s�ów kluczowych na podstawie statystyk wewn�trz-
nej wyszukiwarki dost�pnej w witrynie, powinno si� mie	 na uwadze
fakt, �e nasi potencjalni klienci prawdopodobnie nie byli w stanie znale�	
okre�lonych wyra�e�, samodzielnie przegl�daj�c witryn� — poszuki-
wania zlecili zatem wyszukiwarce wewn�trznej. Je�li u�ytkownicy nie
s� w stanie samodzielnie odnale�	 na stronie po��danych informacji, cz�-
sto oznacza to, �e architektura informacji naszej witryny, jej nawigacja
oraz opisy powinny by	 poprawione.

Co nale�y zrobi� z list� s�ów kluczowych
W oparciu o informacje zebrane z ró�nych �róde� mo�na zaw�zi	 two-
rzon� list� s�ów kluczowych. Oto lista s�ów kluczowych, któr� utworzy-
�am dla witryny fikcyjnej firmy TranquiliTeas:

organic teas
(herbaty naturalne)

organic tea
(herbata naturalna)

oolong tea
(herbata oolong)

oolong teas
(herbaty oolong)

organic oolong tea
(naturalna herbata
oolong)

organic oolong teas
(naturalne herbaty
oolong)

green tea
(zielona herbata)

green teas
(zielone herbaty)

organic green tea
(naturalna zielona
herbata)

organic green teas
(naturalne zielone
herbaty)

black tea
(czarna herbata)

black teas
(czarne herbaty)

organic black tea
(naturalna czarna
herbata)

organic black teas
(naturalne czarne
herbaty)

herbal tea
(herbata zio�owa)
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herbal teas
(herbaty zio�owe)

organic herbal tea
(naturalna herbata
zio�owa)

organic herbal teas
(naturalne herbaty
zio�owe)

tea recipes
(herbata — przepisy)

organic tea recipes
(herbata naturalna
— przepisy)

decaffeinated tea
(herbata bezkofeinowa)

decaffeinated teas
(herbaty bezkofeinowe)

herbal tea recipes (herbata
zio�owa — przepisy)

loose leaf teas
(herbaty �amane)

whole leaf teas
(herbaty li�ciaste)

Japanese teas
(herbaty japo�skie)

Chinese teas
(herbaty chi�skie)

English tea sets
(herbata angielska
— serwisy)

Indian black tea
(indyjska czarna
herbata)

Indian teas
(herbaty indyjskie)

porcelain tea sets
(porcelanowe serwisy
do herbaty)

gourmet teas
(herbaty dla smakoszy)

tea sets
(serwisy do herbaty)

Japanese tea sets
(serwisy do herbaty
japo�skiej)

tea accessories
(akcesoria do parzenia
herbaty)

Dzi�ki uzyskanej li�cie s�ów kluczowych firma TranquiliTeas wie ju�,
jakie dzia�y ma stworzy	. W�a�ciciel witryny powinien utworzy	 strony
kategorii po�wi�cone produktom, takim jak herbata zielona, oolong,
zio�owa, czarna, angielska, chi�ska oraz indyjska.

W�a�ciciel witryny powinien równie� utworzy	 dzia� omawiaj�cy prze-
pisy parzenia i przyrz�dzania herbaty, poniewa� takich informacji cz�-
sto poszukuj� u�ytkownicy. Czy przepisy na czarn� herbat� ró�ni� si�
od przepisów parzenia herbaty oolong? Prawdopodobnie tak, poniewa�
maj� one znacz�co ró�ne smaki. By	 mo�e warto umie�ci	 tak�e prze-
pisy na herbaty sezonowe — rozgrzewaj�c� herbat� w zimie i mro�on�
latem.

Lista s�ów kluczowych mo�e tak�e pos�u�y	 do utworzenia listy najcz�-
�ciej zadawanych pyta� (FAQ). Wielu ludzi nie wie, czym tak naprawd�
jest herbata naturalna. Dlatego lista najcz��ciej zadawanych pyta� mo-
g�aby zawiera	 nast�puj�ce pozycje:
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� Co to jest herbata naturalna?

� Jaka jest ró�nica pomi�dzy herbat� naturaln� a innymi rodza-
jami herbaty?

� Jakie gatunki herbaty naturalnej oferujemy?

� Czy oferowane przez nas herbaty naturalne wyst�puj� w postaci
�amanej i li�ciastej?

Spójrzmy na powy�szy zestaw pyta� i policzmy, ile razy s�owo „her-
bata” zosta�o wymienione w jakiej� formie. Ile razy zosta�o u�yte wy-
ra�enie „herbata naturalna” lub „herbaty naturalne”? Tworzenie stron
z najcz��ciej zadawanymi pytaniami nasyconymi s�owami kluczowymi
zgodnymi z preferencjami odbiorców jest sposobem generowania ruchu
na witrynie — strategia ta pomaga zdoby	 uznanie wyszukiwarek i redak-
torów katalogów.

Na listingu 2.1 widoczna jest propozycja uk�adu witryny TranquiliTeas
stworzonego w oparciu o list� s�ów kluczowych.

Listing 2.1. Proponowana hierarchiczna architektura informacji
dla witryny internetowej firmy TranquiliTeas

Home Page (Strona g�ówna)
Organic Teas (Herbaty naturalne)

Organic green teas (Naturalne zielone herbaty)
Asian blend green tea (Zielona herbata — mieszanka
azjatycka)

Jasmine green tea (Zielona herbata ja�minowa)
Green Moroccan mint tea (Zielona herbata maroka�ska
— mi�towa)

Decaffeinated green tea with peach (Zielona herbata
bezkofeinowa z kawa�kami brzoskwini)

Roasted green tea (bancha) (Japo�ska zielona herbata
bancha)

Organic black teas (Naturalne czarne herbaty)
Darjeeling tea (Herbata darjeeling)
Earl Grey tea (Herbata Earl Grey)
Orange pekoe tea (Czarna herbata ze skórkami
pomara�czy)

Celtic breakfast tea (Celtycka herbata �niadaniowa)
Mango Ceylon with vanilla tea (Herbata cejlon
o aromacie mango i wanilii)

Lapsang Souchong (W�dzona herbata Lapsang Souchong)
Organic oolong teas (Herbaty naturalne oolong)

Hunan red oolong tea (Czerwona herbata oolong hunan)
Oolong orange blossom tea (Herbata oolong z kwiatem
pomara�czy)
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Listing 2.1. — ci�g dalszy

Oolong tea (Herbata oolong)
Organic herbal teas (Naturalne herbaty zio�owe)

Peppermint herbal tea (Herbata mi�towa)
Chamomile herbal tea (Herbata rumiankowa)
Roseberry herbal tea (Herbata z dzikiej ró�y)
Orange herbal tea (Herbata pomara�czowa)
Ginger herbal tea (Herbata imbirowa)
Licorice tea (Herbata o aromacie lukrecji)

Loose leaf teas (Herbaty �amane)
English breakfast tea (Angielska herbata �niadaniowa)
Irish breakfast tea (Irlandzka herbata �niadaniowa)
Earl Grey (Earl Grey)
Jasmine green tea (Zielona herbata ja�minowa)

Tea Sets and Accessories (Serwisy do herbaty i akcesoria)
Japanese tea sets and accessories (Japo�skie serwisy
do herbaty i akcesoria)

Chinese tea sets and accessories (Chi�skie serwisy
do herbaty i akcesoria)

English tea sets and accessories (Angielskie serwisy
do herbaty i akcesoria)

Porcelain tea sets and accessories (Porcelanowe serwisy
do herbaty i akcesoria)

Tea pots (Czajniczki do herbaty)
Tea infusers (Imbryczki do herbaty)
Tea spoons (�y�eczki do herbaty)
Tea bag holders (Przyrz�dy do ods�czania torebek herbaty)

Special Offers (Oferty specjalne)
Tea samplers (Próbki herbaty)
Loose leaf teas (Herbaty �amane)
Whole leaf teas (Herbaty li�ciaste)

Gift baskets (Kosze okoliczno�ciowe)
Frequently Asked Questions (Najcz��ciej zadawane pytania)

Questions about organic tea (Pytania dotycz�ce herbaty
naturalnej)

Questions about Japanese or green tea (Pytania dotycz�ce
herbaty japo�skiej lub zielonej)

Questions about Chinese or oolong tea (Pytania dotycz�ce
herbaty chi�skiej lub herbaty oolong)

Questions about Indian or black tea (Pytania dotycz�ce
herbaty indyjskiej lub czarnej)

Questions about herbal tea (Pytania dotycz�ce herbaty
zio�owej)

How to order (Jak zamawia	)
Tea Facts (Informacje o herbacie)

Japanese teas (Herbaty japo�skie)
Chinese teas (Herbaty chi�skie)
Indian teas (Herbaty indyjskie)
English teas (Herbaty angielskie)
History of tea (Historia herbaty)
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Listing 2.1. — ci�g dalszy

Japanese tea ceremony (Japo�ska ceremonia picia herbaty)
Tea Recipes (Herbata — przepisy)

Hot tea recipes (Gor�ca herbata — przepisy)
Green tea (Parzenie zielonej herbaty)
Black tea (Parzenie czarnej herbaty)
Oolong tea (Parzenie herbaty oolong)
Herbal tea (Parzenie herbaty zio�owej)

Iced tea recipes (Przygotowywanie herbaty mro�onej)
Chai tea (Mro�ony czaj)
Herbal tea (Mro�ona herbata zio�owa)

About TranquiliTeas Organic Tea (O firmie TranquiliTeas)
Company history (Historia firmy)
In the news (Nowo�ci)
Location(s) (Lokalizacja)
Money back guarantee (Gwarancja zwrotu pieni�dzy)
Return policy (Informacja o mo�liwo�ci zwrotu)
Privacy policy (Informacja o ochronie danych osobowych)

Links & Resources (Odno�niki i inne zasoby)
Contact Us (Skontaktuj si� z nami)

Thank you page (Podzi�kowania)
Request Catalog (Zamów bezp�atny katalog)

Thank you page (Podzi�kowania)
Site Map (Mapa witryny)

Chocia� przedstawionego tu uk�adu witryny TranquiliTeas w �adnym
razie nie mo�na nazwa	 kompletnym, widzimy, jak wszystkie s�owa
kluczowe w naturalny sposób pojawiaj� si� w strukturze witryny. Tak�
architektur� witryny cz�sto okre�la si� mianem hierarchicznej.

Tworzenie hierarchii witryny na podstawie
motywów g�ównych
Motywy g�ówne to konsekwentnie powtarzaj�ce si� zagadnienia prezen-
towane w witrynie. Zaw��aj�c list� s�ów kluczowych do 20 – 50, zacznie-
my dostrzega	 najwa�niejsze motywy g�ówne.

Przyk�adowo w naszej fikcyjnej witrynie firmy TranquiliTeas konse-
kwentnie stosowanym motywem g�ównym jest s�owo „teas” („herbaty”)
lub dok�adniej „organic teas” („herbaty naturalne”). Niezale�nie od tego,
na której stronie witryny TranquiliTeas znajd� si� u�ytkownicy, b�d�
oni wiedzieli, �e prezentowane informacje dotycz� herbat.

Drugorz�dnymi motywami mog�yby by	 zielone herbaty, herbaty oolong,
czarne herbaty i herbaty zio�owe. Uwzgl�dniaj�c motywy drugorz�dne,

Wa�na

wskazówka

Je�eli mamy zamiar
prowadzi� sprzeda� pro-
duktów lub us�ug bezpo-
�rednio na witrynie i je�li
zachodzi taka potrzeba,
nale�y stworzy� dodatko-
we strony zawieraj�ce
informacje na temat mo�-
liwo�ci zwrotu towarów
i uzyskania zwrotu pieni�-
dzy oraz ochrony danych
osobowych. Tego rodzaju
informacji b�d� szukali
na komercyjnych witry-
nach internetowych redak-
torzy katalogów.
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mo�na tworzy	 ró�norodne podstrony. Na przyk�ad jeden z dzia�ów
witryny po�wi�cony zielonym herbatom móg�by sk�ada	 si� z nast�pu-
j�cych stron:

� Green teas (products) > Loose-leaf green teas

(Zielone herbaty (produkty) > �amane zielone herbaty)

� Green teas (products) > Green tea in tea bags

(Zielone herbaty (produkty) > Zielone herbaty w torebkach)

� Green teas > Japanese tea sets and accessories

(Zielone herbaty > Japo�skie serwisy i akcesoria)

� Green teas > Recipes (Zielone herbaty > Przepisy)

� Green teas > History of green teas

(Zielone herbaty > Historia zielonej herbaty)

� Green teas > Frequently asked questions about green teas

(Zielone herbaty > Najcz��ciej zadawane pytania dotycz�ce zielonych
herbat)

Analogiczne motywy g�ówne otrzymujemy, rozpatruj�c herbaty z ga-
tunku oolong:

� Oolong teas (products) > Loose-leaf oolong teas

(Herbaty oolong (produkty) > �amane herbaty oolong)

� Oolong teas (products) > Oolong tea in tea bags

(Herbaty oolong (produkty) > Herbaty oolong w torebkach)

� Oolong teas > Chinese tea sets and accessories

(Herbaty oolong > Chi�skie serwisy i akcesoria)

� Oolong teas > Recipes (Herbaty oolong > Przepisy)

� Oolong teas > History of oolong teas

(Herbaty oolong > Historia herbaty oolong)

� Oolong teas > Frequently asked questions about oolong teas

(Herbaty oolong > Najcz��ciej zadawane pytania dotycz�ce herbaty
oolong)

Na podstawie tak utworzonej hierarchii w�a�ciciel witryny wie, jak powi�-
za	 odno�nikami strony, które s� ju� powi�zane tematycznie. Materi�
wi���c� s� bowiem wspólne s�owa kluczowe.

Wa�na

wskazówka

Nie trzeba wymy�la�
pyta	 do ka�dego pro-
duktu lub us�ugi, które
oferujemy na witrynie,
chodzi tylko o g�ówne
kategorie. Wszystkie stro-
ny z najcz��ciej zadawa-
nymi pytaniami powinny
zawiera� niepowtarzaln�
i ciekaw� tre��, która zain-
teresuje odbiorców. Zasa-
da mówi, �e ka�da strona
z najcz��ciej zadawanymi
pytaniami powinna zawie-
ra� od 4 do 15 par pyta-
nie-odpowied�. Trzy pyta-
nia (lub mniej) to za ma�o,
by stworzy� odr�bn� stro-
n�. Ponad 16 pyta	 to
z kolei za du�o; czas konie-
czny do pobrania takiej
strony b�dzie zbyt d�ugi.
Na jednej stronie z najcz�-
�ciej zadawanymi pytania-
mi powinno si� znale��
od 200 do 800 s�ów.
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Prostym sposobem szukania elementów wspólnych i budowania hierar-
chii opartych na motywach g�ównych jest utworzenie zestawu najcz��ciej
zadawanych pyta� dla ka�dej kategorii oferowanych produktów i us�ug.
W przypadku fikcyjnej witryny firmy TranquiliTeas dla ka�dego z g�ów-
nych rodzajów herbaty (herbaty naturalnej, zielonej, czarnej i zio�owej)
mo�emy utworzy	 zestaw najcz��ciej zadawanych pyta�. Analogicznie
mo�na utworzy	 odr�bne strony zawieraj�ce przepisy parzenia ka�dego
z dost�pnych rodzajów herbaty, poniewa� tego w�a�nie poszukuj� u�yt-
kownicy.

Nale�y si� upewni	, �e ka�da strona z najcz��ciej zadawanymi pytaniami
jest powi�zana z odpowiedni� stron� prezentuj�c� produkty i us�ugi.
W sytuacji gdy strona z pytaniami osi�gnie dobre miejsce rankingowe,
chcieliby�my, aby odwiedzaj�cy j� u�ytkownicy zapoznali si� równie�
z nasz� ofert�.

T� sytuacj� mo�emy przedstawi	 analogicznie, pos�uguj�c si� j�zykiem
handlowym. Je�eli potencjalny klient zainteresowany jest zakupem na
przyk�ad zielonej herbaty �amanej, to mo�e tak�e potrzebowa	 �y�eczki
do jej odmierzania lub imbryczka do jej parzenia. Podobnie klient zain-
teresowany japo�skimi zastawami do herbaty mo�e si� równie� zain-
teresowa	 sam� herbat�. Staranne zaplanowanie po��cze� pomi�dzy stro-
nami mo�e zwi�kszy	 sprzeda� oraz zwi�kszy	 widoczno�	 pewnych
stron w wyszukiwarkach.

Z tego powodu tworzenie witryny w oparciu o analiz� s�ów kluczowych
oraz naturalnych motywów g�ównych sprawia, �e jej zawarto�	 �atwiej
znale�	 w wyszukiwarkach, poniewa�:

� tre�	 wi�kszo�ci podstron jest �ci�le zwi�zana z ich tematem, przez
co strony te dok�adnie pasuj� do za�o�onych s�ów kluczowych,

� wa�ne strony s� wzajemnie po��czone, co u�atwia odbiorcom
znajdowanie produktów oraz us�ug i dokonywanie zakupów.

Efektywne rozmieszczanie odno�ników pomi�dzy stronami omówione
jest w dalszej cz��ci podrozdzia�u.

Rozmieszczanie s�ów kluczowych
Po zebraniu od 20 do 50 najpopularniejszych s�ów kluczowych mo�emy
zacz�	 budowa	 strony internetowe oraz architektur� informacji w opar-
ciu o to, czego poszukuj� nasi u�ytkownicy docelowi. Kolejnym krokiem
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procesu optymalizacji jest rozmieszczenie s�ów kluczowych w wa�nych
elementach HTML na stronach naszej witryny.

Tworzenie efektywnych elementów title
Element title z j�zyka HTML ma specyficzne znaczenie dla projektu
witryny i wyszukiwarek. Tytu� strony to tekst umieszczony pomi�dzy
znacznikami <title> oraz </title>.

<title>Plastic Surgery of Southern Connecticut — plastic,
aesthetic, and cosmetic surgery</title>

(Plastic Surgery of Southern Connecticut — chirurgia plastyczna,
estetyczna oraz kosmetyczna)

Kiedy stron� o takim tytule wy�wietli si� w przegl�darce, zawarto�	 ele-
mentu title b�dzie wygl�da�a jak na rysunku 2.18.

Rysunek 2.18.
Zawarto�� elementu title
w przegl�darkach wy-
�wietlana jest na samej
górze ekranu. Warto
zwróci� uwag� na fakt,
�e nazwa firmy — Plastic
Surgery of Southern
Connecticut, wyst�puje
na samym pocz�tku stro-
ny, poniewa� cz��ci� tej
nazwy jest bardzo popu-
larne w�ród odbiorców
tej witryny wyra�enie klu-
czowe „Plastic Surgery”
(„chirurgia plastyczna”)

Element title jest bardzo istotny dla zagadnienia widoczno�ci witry-
ny w wyszukiwarkach, poniewa� pe�ni wiele funkcji:

� Tytu� strony jest dla wszystkich wyszukiwarek tekstem pierw-
szorz�dnym, co oznacza, �e jest indeksowany i jest mu przypi-
sywana du�a waga.

� Zawarto�	 elementu title to pierwszy tekst dotycz�cy naszej
witryny, jaki wy�wietlany jest na li�cie wyników wyszukiwania.
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Ponadto tytu� jest wyró�niony i stanowi odno�nik do witryny.
Odno�nik wyst�puj�cy w takim miejscu powinien by	 wezwa-
niem do dzia�ania — powinien informowa	 naszych odbior-
ców, �e maj� do czynienia z witryn� lub stron�, na której znajd�
informacje zwi�zane ze s�owami szukanymi przez nich w wyszu-
kiwarce.

� Tytu� strony jest równie� umieszczany na li�cie ulubionych stron
(zak�adek) w przegl�darkach.

Widzimy zatem, �e element title pe�ni trzy funkcje. Pierwsza z nich
to zwi�kszanie widoczno�ci witryny w wyszukiwarkach, poniewa� wszy-
stkie wyszukiwarki bior� pod uwag� tytu� strony podczas wyznaczania
jej pozycji rankingowej. Druga funkcja zwi�zana jest z u�yteczno�ci�
wyszukiwania, a w�a�ciwie z przekonaniami u�ytkowników. Osoby ko-
rzystaj�ce z wyszukiwarek s� bardziej przekonane o tym, �e wyszukiwarka
zwróci�a najlepsze wyniki, kiedy widz�, �e szukane przez nich s�owa
znajduj� si� w odno�niku. Trzeci� funkcj�, któr� pe�ni tytu�, jest zach�-
cenie do dzia�ania. Tre�	 elementu title powinna zach�ca	 odbiorców
docelowych do klikni�cia odno�nika prowadz�cego do naszej witryny.

Tytu� ka�dej strony powinien by	 niepowtarzalny, tak jak ka�da strona
naszej witryny powinna zawiera	 niepowtarzaln� tre�	. Czy na stronie
O firmie znajduj� si� te same informacje co w dziale Produkty? Praw-
dopodobnie nie, dlatego tytu�y musz� wskazywa	 na ró�n� zawarto�	
poszczególnych stron.

Je�eli nasza firma nie jest jeszcze znana i nie posiada wypromowanej
marki, nie warto umieszcza	 jej nazwy w tytule strony. Je�li mamy
zamiar promowa	 mark� firmy i w tym celu chcemy zmodyfikowa	
witryn�, nie nale�y umieszcza	 nazwy firmy na pocz�tku elementu
title, chyba �e zawiera ona s�owa kluczowe.

Na przyk�ad pe�na nazwa firmy TranquiliTeas Organic Teas doskonale
sprawdza si� w kampaniach promocyjnych z u�yciem wyszukiwarek,
poniewa� zawiera wyra�enie kluczowe „organic teas” („herbaty natu-
ralne”). Dlatego dobry tytu� strony, na której oferowana jest naturalna
zielona herbata („green tea”), móg�by wygl�da	 nast�puj�co:

<title>TranquiliTeas Organic Teas: green tea</title>

(TranquiliTeas Herbaty Naturalne: zielona herbata)

Wskazówka

Generalnie nale�y dla
ka�dej strony stworzy�
unikalny, opisowy tytu�
sk�adaj�cy si� z 5 do 10
s�ów lub 60 do 69 zna-
ków. Z tytu�u nale�y usu-
n�� jak najwi�cej s�ów
odfiltrowywanych. Tytu�y
powinny zawiera� najwa�-
niejsze wyra�enia kluczo-
we i trafnie odzwiercie-
dla� zawarto�� podstron
witryny.
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Niektórzy specjali�ci od pozycjonowania zmieniaj� oficjalne nazwy firm,
aby sztucznie zwi�kszy	 zag�szczenie s�ów kluczowych w tytule strony
internetowej. Na przyk�ad rozdzielaj� s�owa, które w oryginalnej nazwie
tworzy�y jeden wyraz. W nast�pnym przyk�adzie specjali�cie od pro-
mocji zale�a�o na wyeksponowaniu w elemencie title s�owa „teas”
(„herbaty”), dlatego celowo rozdzieli� wyrazy tworz�ce jednowyrazow�
nazw� firmy:

<title>Tranquili Teas Organic Teas: green tea</title>

(Tranquili Herbaty Herbaty Naturalne: zielona herbata)

Zamiast zniekszta�ca	 nazw� firmy, która mo�e by	 ju� doskonale roz-
poznawana, znacznie korzystniej jest umie�ci	 w tytule zarówno nazw�
firmy w oryginalnym brzmieniu, jak i obie wersje s�owa „tea” („her-
bata”) — pojedyncz� „tea” („herbata”) oraz mnog� „teas” („herbaty”),
co ilustruje nast�puj�cy przyk�ad:

<title>TranquiliTeas Organic Teas: green tea</title>

(TranquiliTeas Herbaty Naturalne: zielona herbata)

Jeszcze inny tytu�, który jest równie korzystny pod wzgl�dem promocji
marki, jak i witryny, móg�by wygl�da	 nast�puj�co:

<title>Green tea from TranquiliTeas Organic Teas</title>

(Zielona herbata z TranquiliTeas Herbaty Naturalne)

Warto zwróci	 uwag�, �e nie umie�ci�am w tytule skrótów typu „Inc.”,
„Ltd.” lub „Co.” („sp. z o.o.”, „SA” itd.). Dlaczego? Umieszczanie tych
s�ów w tytule nie jest konieczne, poniewa� prawdopodobie�stwo, �e
odbiorcy b�d� wpisywali je jako cz��	 zapytania kierowanego do wyszu-
kiwarki, jest niewielkie.

Metoda mocnej trójki

Najlepszym sposobem tworzenia tytu�u opartego na wybranych s�o-
wach kluczowych jest zastosowanie metody mocnej trójki (ang. power
combo). W ka�dej sytuacji, gdzie to tylko mo�liwe, trzy pierwsze s�owa
tytu�u powinny by	 tak dobrane, aby dowolna ich kombinacja dawa�a
wyra�enie kluczowe. Za przyk�ad pos�u�y nast�puj�cy tytu�:

<title>Organic green teas from TranquiliTeas Organic
Teas</title>

(Naturalne zielone herbaty z TranquiliTeas Herbaty Naturalne)



96 Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Wyra�enie kluczowe, które ten tytu� zawiera, mog� by	 nast�puj�ce:

� organic green teas (naturalne zielone herbaty),

� organic teas (herbaty naturalne),

� green teas (zielone herbaty).

Nale�y pami�ta	, �e zawarto�	 elementu title b�dzie widoczna na li�cie
wyników w wyszukiwarce. Nasi odbiorcy docelowi nie b�d� mieli
ochoty przegl�da	 list s�ów kluczowych — pragn� jedynie przeczyta	
krótki i precyzyjny opis zawarto�ci strony, jak� planuj� odwiedzi	.

Powodem, dla którego powi�zane s�owa kluczowe nale�y umieszcza	
blisko siebie (gdzie to tylko mo�liwe), jest fakt, �e wyszukiwarki zwra-
caj� uwag� równie� na ten aspekt, mierz�c rozrzut s�ów. Nie dotyczy to
wy��cznie tytu�ów stron, rozrzut s�ów mierzony jest w ka�dym tek�cie
pierwszorz�dnym ca�ej witryny internetowej.

Liczba pojedyncza i mnoga

Wiele firm dostrzega, �e ich odbiorcy, wysy�aj�c zapytania do wyszu-
kiwarek, u�ywaj� zarówno pojedynczych, jak i mnogich form s�ów klu-
czowych. U�ycie obu wersji okre�lonego s�owa kluczowego mo�e zatem
przynie�	 pewne korzy�ci.

Widzimy, �e poni�szy element title zawiera s�owo „tea” („herbata”)
zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej („teas”):

<title>Green tea from TranquiliTeas Organic Teas</title>

Warto tworzy	 i przechowywa	 list� ró�nych tytu�ów, by kiedy przyj-
dzie nam budowa	 kolejn� witryn� o tych samych s�owach kluczowych,
mie	 pod r�k� baz� danych efektywnych tytu�ów. Nale�y testowa	 ka�dy
tytu� i sprawdza	, z jakim odzewem odbiorców si� spotyka. Zawsze
u�ywa si� tych tytu�ów i s�ów kluczowych, które ciesz� si� najwi�kszym
zainteresowaniem u�ytkowników. Nale�y zmodyfikowa	 tytu�y pozo-
sta�ych stron na podstawie wyci�gni�tych podczas testowania wniosków.

Poni�ej znajduje si� lista tytu�ów, które mog� trafi	 na stron� zawie-
raj�c� informacje na temat naturalnej zielonej herbaty:

� Green tea (Zielona herbata),

� Green teas (Zielone herbaty),

Wskazówka

Tworzenie tytu�ów
z u�yciem „mocnej trójki”
nie zawsze jest mo�liwe.
Je�li takie wyra�enie
wydaje si� nienaturalne,
nie nale�y tego robi�.
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� Organic green tea (Naturalna zielona herbata),

� Organic green teas (Naturalne zielone herbaty),

� Organic green tea from TranquiliTeas Organic Teas

(Naturalna zielona herbata z TranquiliTeas Herbaty Naturalne),

� Organic green teas from TranquiliTeas Organic Teas

(Naturalne zielone herbaty z TranquiliTeas Herbaty Naturalne),

� Green tea from TranquiliTeas Organic Teas

(Zielona herbata z TranquiliTeas Herbaty Naturalne),

� Green teas from TranquiliTeas Organic Teas

(Zielone herbaty z TranquiliTeas Herbaty Naturalne),

� TranquiliTeas Organic Teas: green tea

(TranquiliTeas Herbaty Naturalne: zielona herbata),

� TranquiliTeas Organic Teas: green teas

(TranquiliTeas Herbaty Naturalne: zielone herbaty),

� TranquiliTeas Organic Teas: organic green tea

(TranquiliTeas Herbaty Naturalne: naturalna zielona herbata),

� TranquiliTeas Organic Teas: organic green teas

(TranquiliTeas Herbaty Naturalne: naturalne zielone herbaty).

Zawarto�� sekcji body
Widoczny na stronie tekst podstawowy umieszczany jest pomi�dzy
znacznikami HTML <body> oraz </body>. Mo�na go skopiowa	 bez-
po�rednio ze strony i wklei	 do edytora tekstu. Przyk�adami tekstu
podstawowego s� mi�dzy innymi nag�ówki, akapity, listy numerowane
i wypunktowania oraz tabele.

Ze wzgl�du na nadu�ywanie ró�nych znaczników oraz atrybutów, takich
jak opisy z elementu meta oraz tekst alternatywny dla obrazków, zmo-
dyfikowane zosta�y algorytmy wyszukiwarek dotycz�ce tego, co wy-
korzystywane jest do ustalenia pozycji witryny. Jedna z cech robotów
wyszukiwarek nigdy si� nie zmienia — zawsze indeksuj� elementy title
i widoczny tekst znajduj�cy si� w sekcji body strony. Z tego powodu
rozmieszczenie s�ów kluczowych w podstawowym tek�cie strony jest
bardzo istotne.
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Priorytety s�ów kluczowych
Wszystkie wyszukiwarki przypisuj� wi�ksze znaczenie s�owom znajdu-
j�cym si� w górnej cz��ci strony lub, jak to si� cz�sto okre�la, powy�ej
linii przewijania. Usytuowanie s�owa kluczowego na stronie wzgl�dem jej
pocz�tku okre�la jego priorytet (ang. keyword prominence).

Na przyk�ad autorzy witryny Elgin Area Chamber (Izba Przemys�owa
Rejonu Elgin w stanie Illinois, Stany Zjednoczone) mieli na celu stwo-
rzenie nieskomplikowanej strony g�ównej, która przyczyni�aby si� do
poprawienia widoczno�ci ca�ej witryny. Aby ich witryn� mo�na by�o
�atwo znale�	 w wyszukiwarkach, wszystkie istotne s�owa kluczowe
rozmieszczono w strategicznych miejscach na stronie, co przedstawiono
na rysunku 2.19.

Rysunek 2.19.
Autorzy witryny Izby
Przemys�owej Elgin Area
Chamber umie�cili
wszystkie wa�ne informa-
cje tekstowe i przyciski
w górnej cz��ci strony
(powy�ej linii przewijania)

Jednym z prostszych sposobów rozmieszczania wa�nych s�ów kluczo-
wych w górnej cz��ci strony jest stworzenie sta�ego nag�ówka zawie-
raj�cego te s�owa. Nag�ówek mo�na stworzy	, modyfikuj�c tytu� strony.
Przyk�adowy tytu� mo�e wygl�da	 nast�puj�co:

<title>Green teas from TranquiliTeas Organic Teas</title>

(Zielone herbaty z TranquiliTeas Herbaty Naturalne)

a prosty nag�ówek mo�e mie	 posta	:

<h1>Organic green tea</h1>

(Naturalna zielona herbata)
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Je�eli chcemy, aby nag�ówek wzywa� do jakiego� dzia�ania, mo�emy go
przekszta�ci	, wprowadzaj�c czasownik, na przyk�ad:

<h1>Order our organic green tea gift set</h1>

(Zamów nasz zestaw upominkowy z zielon� herbat�)

Pierwszy akapit na stronie powinien dok�adnie opisywa	 jej zawarto�	
za pomoc� najwa�niejszych s�ów kluczowych. Je�eli tre�	 strony wy-
kracza „poza lini� przewijania”, widoczny fragment tekstu powinien
informowa	 odbiorców, �e szukane przez nich informacje znajduj� si�
na stronie, na któr� w�a�nie trafili.

Dobrym sposobem optymalizacji obszernej strony internetowej jest
utworzenie kilku nag�ówków zawieraj�cych s�owa kluczowe (co przed-
stawiono na rysunku 2.20). W górnej cz��ci strony powinny znale�	 si�
odno�niki prowadz�ce do tych nag�ówków. Poni�ej widzimy przyk�ad
obszernej strony podzielonej tematycznie przy u�yciu nag�ówków.

Rysunek 2.20.
Serwis A Safe Place ma
s�u�y� dzieciom. Aby od-
biorcy witryny wiedzieli,
w jakich sprawach mog�
zg�osi� si� po pomoc,
projektant witryny umie-
�ci� na górze strony odno-
�niki do informacji o ka�-
dej �wiadczonej us�udze

Chocia� najwa�niejsze jest rozmieszczenie s�ów kluczowych w pierw-
szym akapicie strony, nie nale�y zapomina	 o pozosta�ych fragmentach
tekstu. Strony, na których s�owa kluczowe konsekwentnie wyst�puj�
w ca�ym tek�cie w sekcji body, bardzo cz�sto uzyskuj� lepsze pozycje
rankingowe.
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Inn� metod� zwi�kszania nasycenia s�owami kluczowymi jest tworze-
nie akapitów lub zda� podsumowuj�cych, które mog� znale�	 si� na
ka�dej podstronie witryny. Ka�de takie zdanie lub akapit powinny za-
wiera	 s�owa kluczowe i wezwanie do dzia�ania. Na przyk�ad:

<p>If you would like more information about our organic
green teas, please email John Smith in our Japanese tea
division.</p>

(Je�eli chcia�by� uzyska	 wi�cej informacji na temat oferowanych przez
nasz� firm� naturalnych zielonych herbat, napisz do Johna Smitha
z dzia�u herbaty japo�skiej)

lub — je�li wolimy, aby zainteresowani u�ytkownicy dzwonili do na-
szej firmy:

<p>If you would like more information about our organic
green teas and the other organic teas we provide, please
call John Smith at 1-800-xxx-xxxx.</p>

(Je�eli chcia�by� uzyska	 wi�cej informacji na temat oferowanych przez
nasz� firm� naturalnych zielonych herbat oraz innych herbat naturalnych,
zadzwo� do Johna Smitha. Oto telefon: 1-800-xxx-xxxx).

Wezwanie do dzia�ania
Uzyskanie dobrej pozycji rankingowej w wyszukiwarkach jest tylko
po�ow� sukcesu. Aby osi�gn�	 pe�ny sukces, musimy zach�ci	 u�ytkow-
ników do klikni�cia odno�nika prowadz�cego do naszej witryny oraz
do zakupu oferowanych na niej towarów lub do wykonania po��danej
czynno�ci. Czego oczekujemy od osób odwiedzaj�cych nasz� witryn�?
Czy chcemy, aby zaprenumerowa�y newsletter, chwyci�y za telefon i za-
dzwoni�y do naszej firmy, z�o�y�y zamówienie, wype�ni�y formularz?

Strona przyjazna wyszukiwarkom to nie tylko wychodzenie naprzeciw
ich wymaganiom. To równie� zaspokajanie potrzeb docelowej grupy
odbiorców i osi�ganie za�o�onych celów biznesowych. Zatem ka�da
strona, któr� zg�osimy do wyszukiwarki, powinna zawiera	 jak�� form�
wezwania do dzia�ania. Jedn� z najprostszych postaci takiego wezwania
jest odno�nik tekstowy.

Odno�niki tekstowe maj� nast�puj�ce zalety:
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� Wiele wyszukiwarek traktuje tekst umieszczony pomi�dzy znacz-
nikami <a> i </a> i w ich okolicach priorytetowo, poniewa� fakt
opublikowania odno�nika do jakiej� strony mo�e �wiadczy	 o jej
pewnym znaczeniu.

� Odwiedzaj�cy stron� automatycznie zak�adaj�, �e niebieski pod-
kre�lony tekst (lub jedynie podkre�lony) to odno�nik prowadz�cy
do informacji, które ten tekst zapowiada. Innymi s�owy, odno�nik
tekstowy jest naturalnym wezwaniem do dzia�ania.

Przyjmijmy na przyk�ad, �e w witrynie mamy podstron�, na której
wymieniamy oferowane produkty. Wielu twórców witryn w celu zwró-
cenia uwagi odwiedzaj�cych na fakt, �e dost�pne s� bardziej szczegó-
�owe informacje na temat danego produktu, stosuje zwrot dowiedz si�
wi�cej (learn more), czytaj wi�cej (read more) lub samo wi�cej (more). Je�eli
dost�pnych jest wi�cej informacji na temat okre�lonego produktu, dla-
czego, aby o tym poinformowa	, nie u�y	 okre�lonego s�owa kluczowego?

Zatem zamiast odno�nika w postaci:

<a href="zieloneherbaty.html">Dowiedz si� wi�cej</a>

lepiej b�dzie wykorzysta	 nast�puj�cy:

<a href="zieloneherbaty.html">Dowiedz si� wi�cej
o naszych zielonych herbatach</a>

lub:

Dowiedz si� wi�cej o naszych <a
href="zieloneherbaty.html">zielonych herbatach</a>

Jednym ze sposobów, w jaki zmuszam siebie do wykorzystywania wi�k-
szej liczby s�ów kluczowych, jest postawienie sobie pytania:

Jakie ______________________?

Je�eli oferujemy jakie� us�ugi, to jakie us�ugi oferujemy? Je�eli oferu-
jemy produkty, to jakie produkty oferujemy? Je�eli chcemy, aby nasi
potencjalni klienci dowiedzieli si� czego� wi�cej, to o czym maj� si�
dowiedzie	? O oferowanych przez nas produktach? O jakich produktach
maj� si� dowiedzie	 wi�cej?

Odpowiadaj�c na pytanie: „Jakie ______________________?”, mo�na
stworzy	 specyficzny dla naszej dzia�alno�ci zestaw s�ów kluczowych,
które warto rozmie�ci	 w sekcji body ka�dej podstrony.
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Elementy meta
Element meta jest elementem j�zyka HTML s�u��cym do przekazywania
informacji o cechach i zawarto�ci strony internetowej, na przyk�ad
specyfikacji HTML, z któr� zgodny jest kod danej strony, lub opisu jej
tematyki. Zawarto�	 elementów meta zazwyczaj nie jest wy�wietlana
przez przegl�dark� internetow�. Atrybutami elementów meta najcz��ciej
wykorzystywanymi do promocji stron w wyszukiwarkach s� keywords,
description oraz protokó� wy��czenia strony spod dzia�ania robotów
wyszukiwarek — robots.

Bardzo rozpowszechniony jest pogl�d, �e elementy meta to cudowny
�rodek umo�liwiaj�cy uzyskanie wysokich pozycji rankingowych. W pra-
ktyce jedynie niektóre z najpopularniejszych wyszukiwarek uwzgl�d-
niaj� zawarto�	 elementów meta podczas wyznaczania pozycji rankin-
gowej danej strony. Niektóre wyszukiwarki wykorzystuj� elementy meta
jedynie podczas wy�wietlania listy rankingowej, która zosta�a u�o�ona
bez ich udzia�u. Pozosta�e (w tym wi�kszo�	 katalogów) w ogóle nie wy-
korzystuj� elementów meta. Widzimy zatem, �e elementy te nie s� �ad-
nymi „cudownymi komponentami”. Maj� raczej znaczenie drugorz�dne
i s�u�� przede wszystkim do wzbogacania informacji o stronach znale-
zionych na listach rankingowych.

Element meta z opisem — description

Podczas tworzenia zawarto�ci elementów meta wi�cej czasu nale�y
po�wi�ci	 na sporz�dzenie dobrego, trafnego opisu, czyli zawarto�ci
elementu meta typu description, ani�eli na tworzenie listy s�ów klu-
czowych w elemencie meta typu keywords.

Najwa�niejsze wyszukiwarki wykorzystuj� zawarto�	 elementu meta
typu description do wy�wietlania wyników wyszukiwania. Musi ona
zatem spe�nia	 dwie role:

� Przyczynia	 si� do poprawienia pozycji rankingowej w wyszu-
kiwarkach, które uwzgl�dniaj� element meta tego typu podczas
tworzenia rankingu.

� Zach�ca	 u�ytkowników do okre�lonego dzia�ania, na przyk�ad
do klikni�cia odno�nika do witryny.
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Element meta typu description znajduje si� wewn�trz sekcji head strony
(pomi�dzy znacznikami <head> oraz </head>). Kod HTML ilustruj�cy
u�ycie tego elementu jest nast�puj�cy:

<meta name="description" content="Tutaj znajduje si� opis
strony." />

Tworz�c opis strony w elemencie meta typu description, w przypadku
ka�dej ze stron nale�y wybra	 cztery – pi�	 najwa�niejszych s�ów klu-
czowych, które wyznaczyli�my podczas analizy okre�lonego tematu.
Trzeba napisa	 kilka starannych zda� zawieraj�cych od 200 do 250 zna-
ków, uwzgl�dniaj�c najwa�niejsze s�owa wyst�puj�ce na stronach. Pod-
czas tworzenia opisów nale�y stara	 si� wyeliminowa	 mo�liwie najwi�cej
s�ów odfiltrowywanych, aby zrobi	 miejsce dla s�ów kluczowych.

Oto pewne ogólne wskazówki dotycz�ce tworzenia opisów w elemen-
tach meta typu description:

� Nie nale�y powtarza	 zawarto�ci elementu title w elemencie
meta typu description. Mo�e to spowodowa	, �e robot wyszu-
kiwarki uzna, i� nasza strona jest nadmiernie nasycona s�owami
kluczowymi.

� Najwa�niejsze wyra�enia kluczowe powinny znajdowa	 si� na
pocz�tku opisu w elemencie meta typu description.

� Je�li istnieje taka mo�liwo�	, najwa�niejszych s�ów kluczowych
nale�y u�y	 zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

� Nie nale�y rozdziela	 istotnych wyra�e� kluczowych.

� Powinno si� zminimalizowa	 powtarzanie s�ów kluczowych. Cho	
wyszukiwarki nie maj� jasno okre�lonych standardów dotycz�-
cych powtarzania, trzy do czterech powtórze� to maksimum,
które nie spowoduje zarzutu nadmiernego nasycenia opisu s�o-
wami kluczowymi.

� Niektóre wyszukiwarki traktuj� pozornie ró�ne s�owa jak wa-
rianty jednego, na przyk�ad liczb� pojedyncz� i mnog� jakiego�
wyrazu. Trzeba o tym pami�ta	.

� Je�li ju� musimy powtarza	 pewne s�owa, nale�y rozdzieli	 je
innymi, wa�nymi s�owami (na przyk�ad okre�leniami).

Wskazówka

Je�eli w zawarto�ci
elementu meta typu
description wyst�puj�
s�owa, których nie u�ywa-
my w tre�ci strony, wi�k-
szo�� wyszukiwarek uzna
to za spam. Jednym z dra-
stycznych przyk�adów
mog� by� witryny o tema-
tyce pornograficznej, które
w tym znaczniku zawieraj�
s�owo „Disney”.
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� Warto zach�ca	 potencjalnych odbiorców do klikni�cia odno�nika
prowadz�cego do naszej witryny. Mo�na na przyk�ad zapropo-
nowa	, by zapoznali si� z dodatkowymi informacjami na temat
poj�	 lub rzeczy, z którymi zwi�zane s� s�owa kluczowe witryny.

� Umieszczanie listy s�ów kluczowych w elemencie meta typu
description nie jest najlepszym sposobem nak�aniania u�ytkow-
ników do klikni�cia odno�nika. Analogicznie do wcze�niej wymie-
nionych przypadków powoduje to tak�e zagro�enie oskar�eniem
o spamowanie.

� Je�li to tylko mo�liwe, opis strony nale�y budowa	 z ca�ych, roz-
wini�tych zda�.

Oto przyk�ad prostego, lecz efektywnego opisu w elemencie meta typu
description:

<meta name="description" content="Get gourmet herbal teas
at wholesale prices from TranquiliTeas. Organic tea
importer offers decaffeinated herbal teas and other
herbal blends. Black, oolong, green, and iced teas
available as loose tea or in tea bags." />

(„Wejd� i zakup wy�mienite herbaty zio�owe w cenach hurtowych. Tylko
u nas, w TranquiliTeas. Jeste�my importerem herbat naturalnych i oferujemy
bezkofeinowe herbaty zio�owe oraz inne gatunki herbaty. Herbata czarna,
oolong, zielona i mro�ona dost�pna na wag� i w torebkach.”)

Przedstawiony powy�ej opis z elementu meta zawiera 184 (233) znaki,
nie licz�c spacji, lub 217 (271) znaków ze spacjami. Mo�na to spraw-
dzi	, wykorzystuj�c narz�dzie Statystyka wyrazów dost�pne w edytorze
Microsoft Word w menu Narz�dzia.

Proste metody pomocne podczas tworzenia podobnych opisów opisano
poni�ej.

Zmiana czasownika

W zaprezentowanym opisie mo�emy usun�	 s�owo „Get” (s�owa „wejd�
i zakup”).

<meta name="description" content="Gourmet herbal teas at
wholesale prices from TranquiliTeas. Organic tea importer
offers decaffeinated herbal teas and other herbal blends.
Black, oolong, green, and iced teas available as loose
tea or in tea bags." />
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(„Wy�mienite herbaty zio�owe w cenach hurtowych. Tylko u nas,
w TranquiliTeas. Jeste�my importerem herbat naturalnych i oferujemy
bezkofeinowe herbaty zio�owe oraz inne gatunki herbat. Herbata czarna,
oolong, zielona i mro�ona dost�pna na wag� i w torebkach.”)

S�owo „get” (s�owa „wejd� i zakup”) mo�emy zast�pi	 nast�puj�cymi
s�owami, dostosowuj�c w razie potrzeby formy pozosta�ych wyrazów:

� …Providing gourmet herbal teas at wholesale prices…

(…Dostarczamy wy�mienite herbaty zio�owe w cenach
hurtowych…),

� …Offers gourmet herbal teas at wholesale prices…

(…Oferujemy wy�mienite herbaty zio�owe w cenach
hurtowych…),

� …Select gourmet herbal teas at wholesale prices…

(…Wybór wy�mienitych herbat zio�owych w cenach
hurtowych…),

� …Buy gourmet herbal teas at wholesale prices…

(…Wy�mienite herbaty zio�owe mo�esz kupi	 ju� teraz w
cenach hurtowych …),

� …Your online resource for gourmet herbal teas…

(…Twoje internetowe �ród�o wy�mienitych herbat zio�owych
w cenach hurtowych…).

Wzbogacenie opisu poprzez do��czenie do niego wezwa-
nia do dzia�ania

Innym sposobem dodawania wa�nych s�ów kluczowych do opisu w ele-
mencie meta typu description jest stosowanie konstrukcji typu „Learn
more about… (keyword)” („Dowiedz si� wi�cej o… [s�owo kluczowe]”).
Zdanie to mo�e przyjmowa	 mi�dzy innymi nast�puj�ce formy:

� …Read details about our gourmet herbal teas…

(…Zapoznaj si� z informacjami dotycz�cymi wy�mienitych
herbat zio�owych…),

� …Contact us for more information about our gourmet herbal teas…

(…Je�li chcesz wiedzie	 wi�cej o naszych wy�mienitych
herbatach zio�owych…).
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Mo�na równie� wymiennie stosowa	 ró�ne formy czasowników czy
czasowników oraz odpowiadaj�cych im rzeczowników:

<meta name="description" content="Gourmet herbal teas at
wholesale prices from TranquiliTeas. Organic tea importer
offering decaffeinated herbal teas and other herbal
blends. Also offering black, oolong, green, and iced teas
available as loose tea or in tea bags." />

(„Wy�mienite herbaty zio�owe w cenach hurtowych. Tylko u nas,
w TranquiliTeas. Jeste�my importerem herbat naturalnych i w ofercie
mamy bezkofeinowe herbaty zio�owe oraz inne gatunki herbat.
Oferujemy tak�e herbat� czarn�, oolong, zielon� i mro�on� dost�pn�
na wag� i w torebkach.”)

Zmiana szyku wyrazów lub kolejno�ci zda�

Mo�na równie� zmieni	 kolejno�	 poszczególnych wyrazów (pami�taj�c
o nierozdzielaniu kluczowych wyra�e�), ca�ych wyra�e� lub zda�:

<meta name="description" content="Gourmet herbal teas at
wholesale prices from TranquiliTeas. Also offering black,
oolong, green, and iced teas. Organic tea importer offers
decaffeinated herbal teas and other herbal blends.
Available as loose tea or in tea bags. " />

(„Wy�mienite herbaty zio�owe w cenach hurtowych. W ofercie równie�
herbata czarna, oolong, zielona i mro�ona. Tylko u nas, w TranquiliTeas.
Jeste�my importerem herbat naturalnych i oferujemy bezkofeinowe
herbaty zio�owe oraz inne gatunki herbat. Herbata dost�pna jest na wag�
i w torebkach.”)

Modyfikuj�c zdania, nale�y zwraca	 uwag� na nasycenie tekstu s�owami
kluczowymi i uwa�a	, �eby go nie przesyci	. Trzeba pami�ta	, �e opis
w elemencie meta typu description powinien dok�adnie odzwiercie-
dla	 podstawow� zawarto�	 strony.

Je�eli na stronie nie umie�cimy �adnego opisu, te wyszukiwarki, które
z niego korzystaj�, mog� wygenerowa	 w�asny opis na podstawie zawar-
to�ci strony. Taki opis prawdopodobnie nie przedstawi naszej witryny
w najlepszym �wietle, co wida	 na rysunku 2.21.

Wiele osób zajmuj�cych si� pozycjonowaniem witryn w charakterze
opisu w znaczniku meta typu description wykorzystuje list� s�ów klu-
czowych. Jest to rozwi�zanie nie tylko niebezpieczne ze wzgl�du na

Wskazówka

Je�li nie mamy czasu
na wymy�lanie opisów,
którymi mogliby�my opa-
trywa� poszczególne
strony, mo�na skopiowa�
pierwsze dwa zdania
podstawowego tekstu
strony i umie�ci� je
w elemencie meta typu
description.
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mo�liwo�	 pos�dzenie o spamowanie, lecz równie� nie zach�ca odbior-
ców do wizyty na danej witrynie. Czy klikn�liby�my pozycj� z rysun-
ku 2.22 na li�cie wyników wyszukiwania?

Rysunek 2.21.
Zwró�my uwag� na stro-
n�, która uzyska�a jedn�
z wy�szych pozycji w wy-
nikach wyszukiwania po-
mimo opisu „Please turn
on JavaScript in your Web
browser for QuickLinks”
(„W��cz obs�ug� Java-
Scriptu w przegl�darce,
aby korzysta� z szybkich
��czy”). Opis zawieraj�cy
s�owa kluczowe i wez-
wanie do dzia�ania
móg�by wygenerowa�
wi�cej klikni��

Umieszczanie nazwy firmy w elemencie meta typu description

Podobnie jak w przypadku elementu title, je�li oficjalna nazwa firmy
nie zawiera �adnego z wybranych s�ów kluczowych, nie nale�y jej
umieszcza	 w opisie w elemencie meta typu description. Je�eli jed-
nak nazwa zawiera jakie� wa�ne s�owo kluczowe, powinna znale�	 si�
na samym pocz�tku opisu. Na przyk�ad wyraz „przedsi�biorstwo” nie
jest s�owem kluczowym, chyba �e mamy do czynienia z witryn� czaso-
pisma „Przedsi�biorstwo”.

Rysunek 2.22.
Oto opis witryny zajmuj�-
cej jedn� z najwy�szych
pozycji w wynikach
wyszukiwania. S�owa
kluczowe wstawione s�
zarówno do tytu�u strony,
jak i do jej opisu. Jest to
ma�o czytelne i nie zawiera
wezwania do dzia�ania

Element meta ze s�owami kluczowymi — keywords

Najlepiej je�li s�owa, które chcemy umie�ci	 w elemencie meta typu
keywords, wyst�puj� we w�a�ciwej tre�ci strony. Je�eli w którym� z ele-
mentów meta wyst�puj� s�owa, których nie mo�na znale�	 w sekcji body,
to na dan� stron� mog� pa�	 podejrzenia o stosowanie elementów spamu.
W rezultacie stronie zostanie przypisane mniejsze znaczenie.

Wybieraj�c s�owa i wyra�enia kluczowe do elementu meta typu keywords,
nale�y rozwa�y	 mo�liwo�	 uwzgl�dnienia nast�puj�cych aspektów:
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� Liczba pojedyncza a liczba mnoga. Na pocz�tku listy s�ów
kluczowych powinno wyst�powa	 to s�owo kluczowe, które jest
najcz��ciej wykorzystywane przez potencjalnych odbiorców
witryny.

� Wielkie a ma�e litery. Wi�kszo�	 wyszukiwarek nie odró�nia
ma�ych liter od wielkich, zatem uwzgl�dnianie wszystkich mo�-
liwo�ci (s�ów kluczowych pisanych wielkimi i ma�ymi literami
lub rozpoczynaj�cych si� wielkimi literami) jest w wi�kszo�ci przy-
padków marnowaniem czasu i mo�e by	 przyczyn� pos�dzenia
o spamowanie. Warto równie� wzi�	 pod uwag� nast�puj�cy fakt:
gdy u�ytkownicy wprowadzaj� s�owa i wyra�enia jako zapytanie
do wyszukiwarki, w wi�kszo�ci przypadków pisz� ma�ymi lite-
rami, poniewa� tak jest szybciej.

� Z przecinkami czy bez przecinków. Dla wyszukiwarki to
bez znaczenia. Poszczególne s�owa i wyra�enia kluczowe mo�na
oddziela	 od siebie przecinkami lub spacjami. Je�li �atwiej b�dzie
nam analizowa	 list� s�ów kluczowych porozdzielanych przecin-
kami, mo�na ich u�y	. Przecinki nie wp�ywaj� na pozycj� ran-
kingow� strony.

� Wyrazy zawieraj�ce b��dy literowe i ortograficzne. Ponie-
wa� w pisowni niektórych wyrazów cz�sto pope�nia si� b��dy,
mo�na rozwa�y	 mo�liwo�	 umieszczenia takich wyrazów na li�cie
s�ów kluczowych w elemencie meta typu keywords. Je�li wyraz
z b��dem nie wyst�puje tak�e w podstawowym tek�cie strony, ta
metoda jest strat� czasu.

Element meta typu revisit

Element meta typu revisit mia� pierwotnie s�u�y	 do instruowania
robota wyszukiwarki, aby ponownie odwiedzi� okre�lon� stron� w poda-
nym terminie. U�ycie tego elementu ilustruje nast�puj�cy kod HTML:

<meta name="revisit-after" content="14 days" />

Zgodnie z poleceniem zawartym w tym elemencie robot wyszukiwarki
ma ponownie odwiedzi	 okre�lon� stron� za 14 dni.

O ten typ elementu meta lubi� pyta	 kandydatów na specjalistów od pro-
mocji witryn w wyszukiwarkach, aby sprawdzi	, ile naprawd� wiedz�.
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Nikt nie mo�e mówi	 robotowi wyszukiwarki, co ma robi	. Nie mo�na
rozkaza	 robotowi, aby wróci� na nasz� witryn� za 14 dni. Nie mamy
wp�ywu na to, w jakim j�zyku wyszukiwarka b�dzie analizowa�a strony
naszej witryny. W praktyce na formularzach zg�oszeniowych wyszuki-
warki nie gwarantuj� nawet, �e nasze strony lub witryna w ogóle zostan�
umieszczone w indeksie.

U�ywanie tego elementu meta w celu uzyskania lepszej pozycji strony
w wyszukiwarce jest bezu�yteczne. Nie nale�y tego robi	.

Element meta wy��czaj�cy stron� spod dzia�ania robotów
— robots

Niektórzy w�a�ciciele witryn nie chc�, aby roboty wyszukiwarek indek-
sowa�y okre�lone strony, i dlatego stosuj� element meta typu robots
wy��czaj�cy te strony spod dzia�ania robotów. Oto przyk�ad popraw-
nego u�ycia tego elementu:

<html>
<head>
<title>Green tea from TranquiliTeas Organic Teas</title>
<meta name="robots" content="noindex" />
</head>

Nie wszystkie wyszukiwarki honoruj� ten typ elementu meta, natomiast
wszystkie uwzgl�dniaj� informacje zawarte w pliku robots.txt, który oma-
wiamy w dalszej cz��ci niniejszego rozdzia�u.

Wielu specjalistów od pozycjonowania witryn u�ywa nast�puj�cego kodu
do wydawania polece� robotom:

<html>
<head>
<title>Green tea from TranquiliTeas Organic Teas</title>
<meta name="robots" content="index, follow" />
</head>

Ten element meta instruuje wyszukiwarki, aby zindeksowa�y tekst na
danej stronie oraz pod��a�y znajduj�cymi si� na niej odno�nikami. Jest
to przyk�ad kolejnego bezu�ytecznego znacznika, poniewa� roboty wyszu-
kiwarek automatycznie indeksuj� tekst i pod��aj� odno�nikami znaj-
duj�cymi si� na stronach internetowych, o ile im si� tego nie zabroni.
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Opis alternatywny
Opis alternatywny jest tekstem umieszczanym w kodzie HTML wewn�trz
elementów img. Tekst alternatywny wy�wietlany jest w miejscu ele-
mentów graficznych, które nie zosta�y za�adowane lub nie mog� by	
wy�wietlone.

Oto przyk�ad definicji opisu alternatywnego:

<img src="images/home.gif" height="25" width="60"
alt="TranquiliTeas Organic Teas home" />

� img jest znacznikiem HTML, który informuje przegl�dark�, aby
wstawi�a na stron� okre�lony element graficzny.

� Atrybut src okre�la nazw� i lokalizacj� pliku zawieraj�cego dany
element graficzny. W prezentowanym przyk�adzie na stronie
umieszczamy element graficzny z pliku home.gif zlokalizowanego
w katalogu images na danym serwerze. Nazwa pliku lub adres
URL musz� znajdowa	 si� w cudzys�owach.

� Atrybuty width i height okre�laj� rozmiary elementu graficznego
wyra�one w pikselach. Wykorzystuj�c te atrybuty, mo�emy przy
�adowaniu strony pozostawi	 odpowiednie wymiary dla grafiki,
która d�u�ej si� �aduje — dzi�ki czemu uk�ad strony nie b�dzie
musia� by	 przerysowywany. Witryny wykorzystuj�ce te atry-
buty w pewnych okoliczno�ciach szybciej si� �aduj�.

� Atrybut alt definiuje opis alternatywny. Opis alternatywny musi
by	 równie� umieszczony w cudzys�owach.

Je�li jaki� u�ytkownik b�dzie wykorzystywa� przegl�dark� dzia�aj�c�
jedynie w trybie tekstowym, tekst alternatywny pojawi si� w miejscu
elementów graficznych. Ponadto pewna grupa u�ytkowników (w szcze-
gólno�ci osoby z wadami wzroku) mo�e wykorzystywa	 urz�dzenia
w rodzaju elektronicznego lektora. Urz�dzenia te przekszta�caj� stron�
internetow� do postaci tekstu zapisanego alfabetem Braille’a lub odczytuj�
jej zawarto�	. Zatem jedyn� metod� „czytania” elementów graficznych
jest odczytywanie opisów alternatywnych.

Specjali�ci od promocji witryn w wyszukiwarkach oraz projektanci cz�sto
zapominaj� o tym atrybucie. Wiele wyszukiwarek specjalizuj�cych si�
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w grafice indeksuje opisy alternatywne, co oznacza, �e elementy img s�
kolejnym miejscem, w którym mo�na umie�ci	 s�owa kluczowe.

Co wi�cej, je�eli u�ytkownik korzysta z przegl�darki Internet Explorer
i umie�ci kursor myszy nad elementem graficznym, na ekranie po kilku
sekundach pojawi si� dymek zawieraj�cy opis alternatywny.

Za�ó�my, �e jeste�my w�a�cicielem witryny, na której oferujemy us�ugi
w zakresie projektowania graficznego. Na jednym z przycisków nawi-
gacyjnych umieszczony jest napis „Us�ugi”. Opis alternatywny tego ele-
mentu graficznego mo�na zdefiniowa	 nast�puj�co:

<img src="images/us�ugi.gif" width="120" height="20"
alt="Us�ugi" />

Samo s�owo „Us�ugi” nie opisuje rodzaju us�ug, które �wiadczymy.
Warto przypomnie	 sobie pytanie: „Jakie _____________?”. Teraz nale�y
uzupe�ni	 puste miejsce. Jakie us�ugi oferujemy w swojej witrynie? Je�eli
tak, jak powiedzieli�my, oferujemy us�ugi z zakresu projektowania grafiki,
lepszym opisem alternatywnym b�dzie:

<img src="images/us�ugi.gif" width="120" height="20"
alt="Us�ugi projektowania graficznego" />

Wiele osób próbuje oszuka	 wyszukiwarki i umie�ci	 w znaczniku img
ogromn� liczb� s�ów kluczowych, co uznawane jest za jedn� z technik
spamowania, zwan� wpychaniem s�ów kluczowych. Nast�puj�cy opis
alternatywny jest przyk�adem próby wpychania s�ów kluczowych:

<img src="images/us�ugi.gif" width="120" height="20"
alt="Projektowanie graficzne - projekty graficzne -
projektant grafiki - us�ugi projektowania graficznego" />

S�owa i wyra�enia kluczowe musz� by	 adekwatne do tre�ci przedsta-
wianych lub reprezentowanych przez element graficzny.

Przezroczyste elementy graficzne

Wielu projektantów witryn ucieka si� do pewnego sprytnego sposobu
precyzyjnego rozmieszczania elementów na stronie: wykorzystuj� oni
przezroczyste elementy graficzne o rozmiarach 1×1 piksel, cz�sto wy-
st�puj�ce pod nazwami blank.gif lub clear.gif. Poprzez zwielokrotnianie
tych elementów wybrane obiekty na stronie mo�na wyrówna	 w po��-
dany sposób. Z powodu braku 100-procentowej zgodno�ci pomi�dzy

Wa�na

wskazówka

Nadawanie s�owom
kluczowym ró�nych prio-
rytetów ma równie� miej-
sce w przypadku elemen-
tów graficznych. Opa-
trzone opisami alterna-
tywnymi grafiki umiesz-
czone na górze strony
maj� wi�ksze znaczenie
ni� elementy graficzne
z do�u strony.
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ró�nymi przegl�darkami nadal w pewnych okoliczno�ciach istnieje
potrzeba wykorzystywania tego typu elementów pomocniczych3.

Jednak zgodnie z wymaganiami wyszukiwarek, je�li do jakiego� ele-
mentu graficznego przypisuje si� opis alternatywny, opis ten musi by	
adekwatny do tre�ci:

 a) grafiki,

 b) strony, na której si� znajduje.

Ukrywanie s�ów kluczowych oraz odno�ników w znacznikach img uwa-
�ane jest za spam.

Je�li zatem na tworzonych przez nas stronach musimy wykorzystywa	
przezroczyste elementy graficzne, nie nale�y przypisywa	 im tekstu
alternatywnego albo w charakterze opisu nale�y u�y	 pojedynczego znaku
interpunkcyjnego typu kropka. Wyszukiwarki nie czytaj� znaków inter-
punkcyjnych.

Odno�niki i nazwy plików
Wielu ekspertów w dziedzinie promocji witryn w wyszukiwarkach wie-
rzy, �e umieszczanie s�ów kluczowych w nazwie domeny i nazwach pli-
ków ma znaczny wp�yw na pozycj� witryny w wyszukiwarkach. Innymi
s�owy domena:

http://www.tranquiliteasorganic.com/

powinna znacznie poprawi	 swoj� pozycj� w wyszukiwarkach, ponie-
wa� zawiera s�owa „teas” („herbaty”) i „tea” („herbata”). A ta domena:

http://www.tranquiliteasorganictea.com/

powinna znale�	 si� jeszcze wy�ej ni� poprzednia, poniewa� zawiera
wi�cej s�ów i wyra�e� kluczowych.

Najlepsz� nazw� domeny z ca�ej tej trójki by�aby:

http://www.tranquili-teas-organic-tea.com/

                                                          
3 Cho	 tak naprawd� wi�kszo�	 takich przypadków mo�na wyeliminowa	, korzy-

staj�c ze standardów, takich jak (X)HTML oraz CSS — przyp. t�um.
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Pod��aj�c tym tropem, podstrona witryny TranquiliTeas po�wi�cona
zielonym herbatom („green teas”) powinna znajdowa	 si� w pliku grean-
-teas.html, a wi�c otrzymujemy adres:

http://www.tranquili-teas-organic-tea.com/green-teas.html

Umieszczenie w nazwie domeny lub pliku s�ów kluczowych nie spowo-
duje poprawy lub pogorszenia widoczno�ci witryny w wyszukiwarkach.
Nale�y pami�ta	, �e wyszukiwarki indeksuj� tekst i pod��aj� ��czami.
Je�eli witryna nie zawiera s�ów kluczowych i nie posiada zestawu od-
no�ników pozwalaj�cych na znalezienie okre�lonych s�ów kluczowych
na stronach, sama nazwa domeny na nic si� nie przyda.

S�owa kluczowe w nazwach domen i nazwach plików nie s� tak istotne,
jak si� powszechnie uwa�a. Niestety, kiedy tylko ludzie przeczytaj�, �e
jaki� element ma wp�yw na pozycj� rankingow�, przywi�zuj� do niego
zbyt wielk� wag� bez wzgl�du na realne skutki. Po co marnowa	 ener-
gi� na stosowanie metod, które przynosz� minimalne skutki, zamiast
zaj�	 si� dzia�aniami, które maj� prawdziwy wp�yw na proces pozycjo-
nowania witryn, jak na przyk�ad staranne kszta�towanie zawarto�ci wi-
tryny, kszta�towanie jej architektury i popularyzowanie odno�ników?

Wiele stron internetowych znajduje si� na wysokich pozycjach w wy-
nikach wyszukiwania i otrzymuje sporo ruchu pochodz�cego z wy-
szukiwarek mimo tego, �e w swoich adresach URL oraz nazwach pli-
ków nie u�ywa s�ów kluczowych. Istnieje tak�e spora liczba stron,
która nie trafia na najwy�sze pozycje mimo tego, i� w ich adresach
URL znajduj� si� s�owa kluczowe. W uzyskaniu d�ugotrwa�ej widocz-
no�ci w wyszukiwarkach wi�ksze znaczenie maj� inne elementy.

G�sto�� rozmieszczenia s�ów kluczowych
G�sto�� rozmieszczenia s�ów kluczowych (ang. keyword density) to parametr
wyznaczany wed�ug nast�puj�cego wzoru:

liczba wyra�e� kluczowych

liczba wszystkich s�ów na stronie
= g�sto�� s�ów kluczowych

Eksperci od promocji witryn u�ywaj� ró�nych sposobów wyznaczania
g�sto�ci rozmieszczenia s�ów kluczowych. Niektórzy uwzgl�dniaj� wszy-
stkie s�owa na stronie, inni do ca�kowitej liczby s�ów nie wliczaj� s�ów

Wskazówka

S�owa kluczowe
w nazwie domeny mog�
decydowa� o pozycji, gdy
w przypadku dwóch witryn
wszystkie inne sk�adniki
(komponent tekstowy,
komponent odno�ników
oraz komponent popular-
no�ci) maj� podobne
znaczenie. Nazwa pliku
zawieraj�cego element
graficzny jest wa�na wte-
dy, kiedy zale�y nam, aby
elementy graficzne naszej
witryny znalaz�y si�
w indeksach wyszukiwar-
ki grafiki. W pozosta�ych
przypadkach nie nale�y
popada� w ob��d z po-
wodu w�a�ciwych nazw,
które rzekomo poprawiaj�
widoczno�� strony w wy-
szukiwarkach. Nazewni-
ctwo plików jest istotne
jedynie z punktu widzenia
u�yteczno�ci.
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specjalnych lub s�ów odfiltrowywanych. W zale�no�ci od specjalisty mo�na
otrzyma	 ró�ne liczby.

Strona zawieraj�ca od 250 do 800 s�ów (wliczamy do tego s�owa spe-
cjalne, lecz odejmujemy elementy meta i opisy alternatywne) jest dobrym
punktem wyj�cia pod wzgl�dem obj�to�ci. Jest tak, poniewa� strony
zawieraj�ce tak� ilo�	 tekstu zwykle prezentuj� unikatowe podej�cie do
poruszanego tematu. Kiedy strony zawieraj� wi�cej ni� 800 s�ów, u�yt-
kownicy b�d� musieli je wielokrotnie przewija	, aby zapozna	 si� z ich
zawarto�ci�. Najpewniej nie przeczytaj� prawie niczego poza tym, co
jest widoczne bez przewijania.

Je�eli nie potrafimy zaprezentowa	 produktu w mniej ni� 800 s�owach,
nasi odbiorcy strac� cierpliwo�	 i nie doczytaj� tak przygotowanej strony.
Zawarto�	 stron powinna by	 zatem precyzyjnie wycyzelowana i zwi�z�a.

Poniewa� bardzo �atwo w sposób sztuczny zag��ci	 na stronie s�owa
i wyra�enia kluczowe, wyszukiwarki przypisuj� g�sto�ci rozmieszczenia
coraz mniejsze znaczenie. Tak naprawd� niektóre wyszukiwarki infor-
muj� wprost, �e nie wykorzystuj� ju� g�sto�ci rozmieszczenia s�ów klu-
czowych jako czynnika okre�laj�cego dopasowanie strony do danego
wyra�enia.

Wyró�nianie s�ów kluczowych
Skupienie si� na s�owach kluczowych jest istotne z jeszcze jednego
powodu zwi�zanego z u�yteczno�ci�. Kiedy u�ytkownik wpisuje zapyta-
nie do wyszukiwarki, s�owa, których szuka, s� w wynikach wyró�nione.
W zwyk�ych wynikach wyszukiwania s�owa te s� wyró�nione zarówno
w przypadku zawarto�ci elementu title z HTML, opisu strony z ele-
mentu meta, jak i fragmentu tekstu strony lub adresu URL (rysunek 2.23).

Powód wyró�niania s�ów kluczowych w ró�nych miejscach jest do�	
prosty: pomaga to osobom wyszukuj�cym nabra	 pewno�ci, �e otrzy-
muj� one najlepiej dopasowane wyniki. Innymi s�owy, je�li kto� wpisze
wyra�enie „organic oolong teas” (bez cudzys�owu) do wyszukiwarki,
nabierze przekonania, �e znalaz� po��dane informacje, poniewa� frag-
menty zapytania pojawiaj�ce si� w dostarczonych wynikach wyró�niane
s� pogrubieniem.

Wskazówka

Cho� s�owa kluczowe
s� wa�ne i pokazuj�
zarówno wyszukiwarkom,
jak i u�ytkownikom, jakie
kwestie poruszane s�
na stronach, po�wi�canie
zbyt du�o czasu na po-
miary g�sto�ci rozmiesz-
czenia s�ów kluczowych
na ka�dej podstronie wi-
tryny nie ma wi�kszego
sensu. Nie nale�y popa-
da� w ob��d z powodu
liczby, która w gruncie
rzeczy ma niewielkie zna-
czenie.
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Rysunek 2.23.
Wyró�nianie s�ów kluczo-
wych z zapytania w wy-
szukiwarce Google. Jak
wida�, s�owa kluczowe
wyró�niane s� w elemen-
tach title, opisie (pocho-
dz�cym z elementu meta
lub fragmentu strony)
oraz adresie URL

Po klikni�ciu odno�nika prowadz�cego do jakiej� witryny u�ytkownik
oczekuje, �e zostanie przeniesiony na stron� zawieraj�c� s�owa wpisane
w polu wyszukiwania. Je�li zatem szukanym wyra�eniem jest „organic
oolong teas”, osoba wyszukuj�ca chce trafi	 na stron� zawieraj�c� to
wyra�enie, najlepiej umieszczone powy�ej linii przewijania.

J�zyki obce a wyszukiwarki
Obecnie najwi�ksze wyszukiwarki komercyjne s� cz�sto zorientowane
na rynek ameryka�ski; ameryka�skie wyniki dominuj� równie� w wy-
nikach wyszukiwania oraz wyró�nianych aktualno�ciach, nawet je�li
oficjalnie wyszukiwarki nie maj� specjalnych robotów dla witryn z USA.
Interfejsy wyszukiwarek oraz wyniki prezentowane s� jednak najcz�-
�ciej w�a�nie w j�zyku angielskim.

Mówi�c ogólnie, je�li dana firma zarejestrowana jest w Polsce, jej domena
na ogó� b�dzie posiada	 rozszerzenie .pl lub jedno z nast�puj�cych, naj-
cz��ciej spotykanych polskich rozszerze�, takich jak .com.pl, .edu.pl, .gov.pl,
.net.pl lub .org.pl. Je�eli witryna zosta�a stworzona w j�zyku polskim,
zostanie automatycznie umieszczona w wyszukiwarkach, w których u�y-
wa si� j�zyka polskiego.

Wskazówka

Wyszukiwarki stale
testuj� i poprawiaj�
opcj� wyró�niania s�ów
kluczowych w wynikach
wyszukiwania, tak by
mia�a ona optymaln�
posta�. Zbyt du�o wyró�-
nionych s�ów �le wp�ywa
na u�yteczno�� wyszuki-
wania, poniewa� wyró�-
nienia przyt�aczaj� reszt�
tekstu. Z kolei zbyt ma�a
liczba wyró�nie	 te� nie
jest dobra, gdy� u�ytkow-
nik traci pewno��, �e zna-
laz� po��dane tre�ci.
Pewno�� u�ytkownika
ma bardzo du�e znaczenie
i zwi�ksza jego poczucie
kontroli nad tym, gdzie si�
znajduje i gdzie co mo�e
znale��. To z kolei decy-
duje nieraz o sukcesie
b�d� pora�ce witryny.
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Je�eli s�dzimy, �e docelowa grupa naszych odbiorców wykracza poza
granice Polski, b�dziemy musieli zmodyfikowa	 witryn�, tak aby odpo-
wiada�a potrzebom odbiorców z okre�lonego kraju. Je�eli chcemy osi�-
gn�	 powodzenie w innych krajach, cz�sto najlepiej jest wykupi	 odpo-
wiedni� domen� i stworzy	 osobn� wersj� witryny w odpowiednim
j�zyku.

Za�ó�my, �e nasza fikcyjna firma TranquiliTeas mo�e mie	 odbior-
ców w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech i Polsce.

Mo�emy zatem zarejestrowa	 nast�puj�ce domeny:

www.tranquiliteasorganic.com (Stany Zjednoczone),

www.tranquiliteas.fr (Francja),

www.tranquiliteas.de (Niemcy),

www.tranquiliteas.pl (Polska).

Wszystkie wymienione domeny mog� wskazywa	 na t� sam� witryn�.
Na stronie g�ównej nale�y poprosi	 odwiedzaj�cych o wybór j�zyka. Gdy
u�ytkownik wybierze odpowiedni� wersj� j�zykow�, zostanie przekiero-
wany na w�a�ciw� podstron� napisan� w wybranym przez niego j�zyku.

Dzia�y narodowe powinny by	 stworzone w j�zyku w�a�ciwym dla
danego kraju. Zatem je�li tworzymy dzia� francuski, nale�y stworzy	 go
w j�zyku francuskim. Strony internetowe w j�zyku francuskim mo�na
umie�ci	 w podkatalogu o nazwie francuski, francais, francja czy france, na
przyk�ad:

http://www.tranquiliteasorganic.com./francais/

Jako rozwi�zanie alternatywne mo�na utworzy	 subdomen�, w której
b�d� si� znajdowa	 jedynie strony w j�zyku francuskim. Adres tej sub-
domeny mo�e mie	 nast�puj�c� posta	:

http://francais.tranquiliteasorganic.com/

Podczas zg�aszania witryny do wyszukiwarek i katalogów popularnych
w danym kraju nale�y upewni	 si�, �e zg�aszana jest odpowiednia domena.
Na przyk�ad we Francji jedn� z najpopularniejszych wyszukiwarek jest
serwis o nazwie Voilá. Firma TranquiliTeas mo�e zg�osi	 domen� www.

Wskazówka

Fakt posiadania
domeny z rozszerzeniem
danego kraju oznacza,
�e dana witryna zostanie
umieszczona we w�a�ci-
wych terenowo wyszuki-
warkach. Je�li bud�et na
to pozwala, zach�cam
do tworzenia odr�bnych
witryn dla ka�dego kraju,
który staje si� naszym
potencjalnym rynkiem.
Je�eli nie chcemy lub nie
mo�emy tworzy� zupe�nie
nowych witryn dla ka�dego
interesuj�cego nas kraju,
mo�na utworzy� odpo-
wiednie subdomeny lub
podkategorie g�ównej
witryny.
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�tranquiliteas.fr do wyszukiwarki Voilá i wybranych francuskoj�zycznych
katalogów. Podobnie domen� www.tranquiliteas.pl mo�na zg�osi	 do pol-
skiej wersji wyszukiwarki i polskich katalogów.

Znaki specjalne
W wielu j�zykach mo�na znale�	 znaki specjalne, dla których konieczne
jest podanie specjalnego kodu (tak zwanej encji) w celu uzyskania okre-
�lonej litery. Kiedy chcemy na przyk�ad zapisa	 hiszpa�skie s�owo „Olé”
na stronie w j�zyku HTML, kod ten mo�e wygl�da	 nast�puj�co:

Ol&eacute;

lub, alternatywnie:

Ol&#233;

Wiele wyszukiwarek opartych na robotach nie t�umaczy znaków naro-
dowych w elegancki sposób. Dopóki obs�uga j�zyków innych od angiel-
skiego znacz�co si� nie poprawi, warto rozwa�y	 nieu�ywanie znaków
narodowych w elementach title oraz meta. Je�li w tytule strony u�yjemy
„Olé”, chcieliby�my, by to s�owo w wynikach wyszukiwania pojawi�o
si� jako:

Olé

a nie:

Ol&eacute;

Przy pisaniu stron przeznaczonych dla odbiorców z innych krajów warto
podczas tworzenia listy s�ów kluczowych zwróci	 uwag� na regionalne
odmiany danego j�zyka. W przypadku najpopularniejszego j�zyka angiel-
skiego nale�y pami�ta	 o ró�nicach pomi�dzy poszczególnymi jego
odmianami. Niektóre przedmioty czy us�ugi maj� inne nazwy w Stanach
Zjednoczonych, a jeszcze inne w Wielkiej Brytanii czy Kanadzie. Przyk�a-
dowo telefon komórkowy to w USA „cellular phone” lub „cell phone”,
natomiast w Wielkiej Brytanii — „mobile phone”. Je�li zatem precyzuje-
my kraj odbiorców docelowych, musimy uwzgl�dni	 s�owa kluczowe
u�ywane w tym kraju.

Wskazówka

Dzisiejsze wyszukiwarki
nie pozwalaj� projektan-
tom witryn przekazywa�
robotom informacji doty-
cz�cych j�zyka wykorzy-
stanego na danej witrynie
(pami�tamy, �e nikt nie
mo�e mówi� wyszukiwar-
kom, co maj� robi�).
Wyszukiwarki automa-
tycznie maj� mo�liwo��
ustalenia, jaki j�zyk wyko-
rzystywany jest na okre-
�lonej stronie interneto-
wej. Wiele wyszukiwarek
wykorzystuj�cych roboty
szuka popularnych s�ów
wyst�puj�cych w ró�nych
j�zykach. Przyk�adowo
je�li robot znajdzie na
jakiej� stronie s�owo
z j�zyka francuskiego,
zaklasyfikuje t� stron�
jako francusk�, co w efek-
cie spowoduje, �e na li�cie
rankingowej b�dzie ona
wy�wietlana w�ród innych
stron francuskich.
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Komponent odno�ników
Jednym z najwa�niejszych elementów udanej kampanii promocyjnej
witryny w wyszukiwarkach jest komponent odno�ników, którego istotny
element stanowi architektura informacji strony wraz z towarzysz�cym
jej interfejsem. Niektórzy specjali�ci od pozycjonowania komponent
odno�ników sprowadzaj� do architektury strony. Bez wzgl�du na nazw�
i etykietk� komponent odno�ników sk�ada si� z nast�puj�cych ele-
mentów:

� schematu nawigacyjnego witryny,

� odno�ników pomi�dzy jej elementami,

� wskazówek typu „Jeste� tutaj…”,

� zach�t do dzia�ania oraz informacji u�atwiaj�cych orientacj� na
stronie,

� uk�adu strony,

� struktury adresów URL.

Architektura witryny ma ogromne znaczenie dla mo�liwo�ci swobod-
nego dost�pu robotów wyszukiwarek do tekstu zawieraj�cego s�owa
i wyra�enia kluczowe na poszczególnych stronach witryny, a tak�e do
grafiki oraz materia�ów multimedialnych. Z tego powodu sposób wza-
jemnego po��czenia podstron witryny i sposób po��czenia ca�ej witryny
z innymi witrynami ma podstawowe znaczenie dla jej widoczno�ci
w wyszukiwarkach.

Kiedy tylko jest to mo�liwe, elementy komponentu odno�ników po-
winny przekazywa	 nast�puj�ce informacje:

� dost�pno�	,

� dopasowanie s�ów kluczowych,

� rozk�ad informacji w witrynie,

� orientacj� w witrynie,

� kontekst.

Bez efektywnego schematu nawigacyjnego oraz towarzysz�cego mu
uk�adu strony jedynym sposobem osi�gania widoczno�ci w wyszuki-
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warkach jest op�acanie us�ug typu „p�a	 za umieszczenie” czy „p�a	 za
klikni�cie”. W takiej sytuacji niektórzy w�a�ciciele witryn decyduj� si�
na korzystanie ze spamowania.

Optymalizacja strony pod k�tem wyszukiwarek oraz jej u�yteczno�	 nie
pozostaj� ze sob� w sprzeczno�ci. Zazwyczaj korzystny dla u�ytkownika
projekt interfejsu i optymalizacja witryny pod k�tem wyszukiwarek s�
ze sob� powi�zane. Analizuj�c i rozumiej�c zachowanie naszych odbior-
ców docelowych w wyszukiwarkach, a tak�e korzystanie przez nich ze
s�ów kluczowych, i wbudowuj�c te informacje w nasz� witryn�, mo�e-
my uzyska	 efekt, który zadowoli wszystkich — nasz dzia� sprzeda�y,
odwiedzaj�cych stron�, aktualnych klientów i wyszukiwarki.

Schematy nawigacyjne
Projektanci witryn podczas tworzenia schematu nawigacyjnego powinni
mie	 przede wszystkim na uwadze preferencje u�ytkowników witryny.
Schematy nawigacyjne powinny pozwala	 odbiorcom znajdowa	 po��-
dane informacje w sposób mo�liwie szybki i bezproblemowy.

Du�a cz��	 witryn internetowych posiada wiele ró�nych schematów na-
wigacyjnych. Na przyk�ad na witrynie mo�e jednocze�nie wyst�powa	
zestaw przycisków nawigacyjnych umieszczonych po lewej stronie ekranu
oraz odpowiadaj�ce przyciskom odno�niki tekstowe w jego dolnej cz��ci
(rysunek 2.24).

Najpopularniejsze schematy nawigacyjne to odno�niki tekstowe, przy-
ciski nawigacyjne, mapy obrazu, rozwijane menu i komponenty zbudo-
wane w technologii Flash.

W nast�pnych punktach omówimy ka�dy wymieniony element sche-
matu nawigacyjnego, jego wady i zalety oraz sposób, w jaki wybrana
metoda nawigacji mo�e wp�ywa	 na widoczno�	 witryny w wyszuki-
warkach.

Odno�niki tekstowe

Odno�nik tekstowy to s�owo lub wyra�enie umieszczone pomi�dzy
znacznikami <a> oraz </a>. Kod HTML definiuj�cy proste ��cze tekstowe
wygl�da nast�puj�co:

<a href="herbataoolong.html">Herbata oolong</a>
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Rysunek 2.24.
Na stronie firmy Atlas
Foundry znajduje si� kilka
ró�nych schematów nawi-
gacji, dzi�ki którym u�yt-
kownicy mog� znale��
odpowiednie dla nich
us�ugi. Odno�niki tekstowe
umieszczone s� na dole
ekranu, na wypadek gdy-
by u�ytkownik przewin��
szczególnie d�ug� stron�.
Przyciski nawigacyjne
znajduj� si� na górze oraz
po lewej stronie ekranu.
Ze wzgl�du na u�ytecz-
no�� niektóre odno�niki
kieruj� do okre�lonych
cz��ci podstron � Znacznik <a> otwiera element odno�nika.

� Znajduj�cy si� wewn�trz znacznika otwieraj�cego atrybut href
okre�la po�o�enie docelowej strony lub dokumentu w Internecie. W tym
przyk�adzie docelowa strona to dokument o nazwie herbataoo-
long.html. Definiuj�c odno�nik, lokalizacj� strony nale�y koniecznie
umie�ci	 w cudzys�owach.

� Tekst Herbata oolong jest tre�ci� odno�nika.

� Znacznik </a> zamyka element odno�nika.

Odno�niki tekstowe s� uwielbiane przez roboty, poniewa� mo�na je inde-
ksowa	 wraz z tekstem znajduj�cym si� wewn�trz elementu a i w jego
bliskim s�siedztwie oraz mo�na nimi pod��a	, przechodz�c ze strony
na stron�.

Wiele wyszukiwarek przywi�zuje pewn� wag� do tekstu odno�ników,
poniewa� twórcy witryn tworz� odno�niki do stron zawieraj�cych infor-
macje, którymi zainteresowani s� przedstawiciele docelowej grupy odbior-
ców. Odno�niki tekstowe i wyst�puj�cy w nich tekst s� zatem wa�ne.

Eksperci w dziedzinie u�yteczno�ci witryn internetowych zwracaj� uwag�
na jeszcze jedn� zalet� odno�ników tekstowych — dostarczaj� one war-
to�ciowych informacji na temat stron ju� odwiedzonych i tych, których
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jeszcze nie zd��yli�my odwiedzi	. Osoby korzystaj�ce z Internetu zak�a-
daj� zazwyczaj, �e niebieski podkre�lony tekst (lub tylko podkre�lony)
oznacza odno�nik nieodwiedzony, a fioletowy lub kolor ma�o kontra-
stuj�cy z t�em oznacza odno�nik ju� odwiedzony przez danego u�yt-
kownika.

Co wi�cej, zalecane jest równie� zaimplementowanie w witrynie hie-
rarchicznej struktury odno�ników (wska�ników po�o�enia), które b�d�
prowadzi�y u�ytkownika krok po kroku pomi�dzy kolejnymi podstro-
nami (cz�sto od bardziej ogólnej kategorii, przez bardziej szczegó�ow�,
a� do konkretnego produktu). Dzi�ki tego rodzaju wska�nikom u�yt-
kownicy wiedz� zarówno, gdzie si� znajduj�, jak i na jakiej stronie byli
wcze�niej.

Hierarchiczne wska�niki po�o�enia cz�sto umieszcza si� w górnej cz��ci
strony. Rysunek 2.25 pokazuje, jak zwykle wygl�daj� wska�niki po�o�e-
nia na stronie.

Rysunek 2.25.
Na witrynie firmy Evolution
Design Systems wska�niki
po�o�enia s� cz��ci�
drugorz�dnego schematu
nawigacyjnego

Wiele katalogów witryn internetowych, w tym Yahoo!, wykorzystuje
wska�niki po�o�enia jako jeden z elementów schematu nawigacyjnego,
co przedstawia rysunek 2.26.

Wskazówka

Wszystkie odno�niki
tekstowe powinny mie�
unikalny wygl�d. Z wyj�t-
kiem rzadkich przypadków
odno�niki tekstowe nie
powinny wygl�da� jak
pozosta�y tekst na stronie.
U�ytkownicy witryny po-
winni wiedzie�, �e tekst
mo�na klikn��, zanim jesz-
cze umieszcz� nad nim
kursor myszy.
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Rysunek 2.26.
W katalogu Yahoo! wska-
�niki po�o�enia znajduj�
si� w górnej cz��ci ekranu.
Hierarchiczny schemat
w postaci Home > Busi-
ness and Economy >
Shopping and Services >
Food and Drink > Drinks >
Tea > Organic prowadzi
u�ytkownika od kategorii
najbardziej ogólnej do naj-
bardziej szczegó�owej

Poniewa� wska�niki po�o�enia znajduj� si� zwykle w górnej cz��ci strony,
wyszukiwarki nadaj� tekstowi obecnemu w ich odno�nikach du�e zna-
czenie. Je�eli zatem posiadamy witryn�, której jednym z elementów
schematu nawigacyjnego s� wska�niki po�o�enia, to poszczególnym
stopniom hierarchii nale�y stara	 si� nada	 nazwy zawieraj�ce s�owa
kluczowe.

Rozmieszczenie odno�ników tekstowych

Poniewa� wszystkie wyszukiwarki potrafi� indeksowa	 tekst znajduj�cy
si� w odno�nikach tekstowych oraz nimi pod��a	 (o ile oczywi�cie struk-
tura adresów URL jest poprawna), szczerze zalecam tworzenie pierw-
szorz�dnego lub drugorz�dnego schematu nawigacyjnego opartego na
��czach tekstowych.

Na rysunkach od 2.27 do 2.30 na przyk�adzie ró�nych witryn interneto-
wych zaprezentowano miejsca, w których mo�na umie�ci	 odno�niki
tekstowe.

Potencjalne problemy z odno�nikami tekstowymi

Na tle omawianych w tej ksi��ce zagadnie� schematy nawigacyjne oparte
na odno�nikach tekstowych mog� wydawa	 si� idealnym rozwi�zaniem,
poniewa� wszystkie wyszukiwarki najlepiej radz� sobie z ��czami tego
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Rysunek 2.27.
Ró�ne miejsca na stronie
firmy oferuj�cej us�ugi
innym firmom. Odno�niki
tekstowe zosta�y tu wyko-
rzystane w sposób bardzo
efektywny

Rysunek 2.28.
Ró�ne cz��ci strony z kate-
goriami, skierowanej
do klientów indywidual-
nych, gdzie odno�niki tek-
stowe mog� zosta� wyko-
rzystane w sposób
efektywny
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Rysunek 2.29.
Ró�ne miejsca na stronie
z definicjami, w których
odno�niki tekstowe mo�-
na wykorzysta� w sposób
efektywny

rodzaju. Strona zawieraj�ca wy��cznie odno�niki tekstowe b�dzie �ado-
wa�a si� znacznie szybciej ni� strona zawieraj�ca elementy graficzne.
Zatem u�ycie odno�ników tekstowych jako podstawy g�ównego sche-
matu nawigacyjnego jest rozwi�zaniem korzystnym zarówno dla wyszu-
kiwarek, jak i u�ytkowników witryny.

Jednak zbyt wiele odno�ników tekstowych to gro�ba utraty czytelno�ci
i u�yteczno�ci witryny. Tekst odno�ników mo�e zla	 si� z podstawowym
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Rysunek 2.30.
Wielu posiadaczy blogów
nie ma wiedzy oraz
do�wiadczenia w zakresie
projektowania stron
przyjaznych dla u�ytkow-
ników oraz optymalizacji
witryn pod k�tem wyszu-
kiwarek, dlatego ich stro-
ny nie maj� zbyt dobrej
widoczno�ci w wyszuki-
warkach. Ten blog jest
wyj�tkiem. Informacje
zosta�y skategoryzowane,
a tak�e zarchiwizowane
zgodnie z horyzontem
czasowym, dzi�ki czemu
architektura informacji
witryny jest bardziej
przejrzysta

tekstem poszczególnych stron oraz zmniejszy	 zag�szczenie s�ów i wyra-
�e� kluczowych. Je�li oka�e si�, �e odno�niki tekstowe na naszej witrynie
zawieraj� wi�cej tekstu ni� sekcja body, warto rozwa�y	 mo�liwo�	
wprowadzenia do schematu nawigacyjnego elementów graficznych.

Kolejn� wad� stosowania odno�ników tekstowych w roli podstawowego
schematu nawigacyjnego jest fakt, �e s� one cz�sto pierwszym tekstem,
który czytaj� roboty wyszukiwarek. Poniewa� tekst ten nie zmienia si�
na przestrzeni wielu stron, roboty wyszukiwarek nie trafiaj� od razu
na tre�ci unikalne, cho	 mechanizmy wyszukiwarek uczyni�y ju� du�y
post�p w ustalaniu unikalnej zawarto�ci strony dzi�ki odfiltrowywaniu
sta�ych elementów witryny.
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Dodatkowo je�li wyszukiwarka nie wykorzystuje zawarto�ci elementów
meta do wy�wietlania informacji o danej stronie w wynikach wyszuki-
wania, najcz��ciej wy�wietla pierwszy tekst znaleziony na górze strony
zawieraj�cy szukane wyra�enie kluczowe. Mówi�c ogl�dnie, niezmie-
niaj�cy si� zestaw odno�ników tekstowych niezbyt dobrze opisuje uni-
kaln� zawarto�	 poszczególnych podstron. Zestaw odno�ników nie prze-
kazuje równie� w wi�kszo�ci przypadków wezwania do dzia�ania. Dla
u�ytkowników wyszukiwarek taki opis mo�e wyda	 si� zbiorem s�ów
pozornie ze sob� niezwi�zanych.

Zbyt wiele odno�ników tekstowych na pojedynczej stronie internetowej
zmniejsza tak�e jej czytelno�	. Celem pisania tekstu na stron� internetow�
jest to, aby u�ytkownik go przeczyta� i wykona� po��dan� czynno�	.
Ludzie lubi� niebanaln� prostot� i �atwo�	 poruszania si�. Musimy zatem
znale�	 sposób, aby odpowiednio wyeksponowa	 odno�niki tekstowe,
tak by by�y czytelne, widoczne i odró�nia�y si� od reszty tekstu. Mo�-
na na przyk�ad umie�ci	 je w komórce tabeli lub na kolorowym tle albo
pasku.

Je�eli oka�e si�, �e odno�niki tekstowe zmniejszaj� widoczno�	 witryny
w wyszukiwarkach lub jej czytelno�	, warto zastanowi	 si� nad wpro-
wadzeniem alternatywnego schematu nawigacyjnego wykorzystuj�cego
elementy graficzne (rysunek 2.31).

Przyciski nawigacyjne

Przycisk nawigacyjny to prosty element graficzny, zwykle zapisany
w formacie GIF lub JPEG, stanowi�cy odno�nik do pojedynczego doku-
mentu (rysunek 2.32).

U�ycie przycisków nawigacyjnych pomaga odwiedzaj�cym bardzo szybko
zorientowa	 si�, jak porusza	 si� po witrynie, zw�aszcza gdy przyciski
umieszczono w górnej cz��ci ekranu. Przyci�gaj� wzrok i mog� przy-
kuwa	 uwag� odwiedzaj�cych do wa�nych fragmentów poszczególnych
stron. Ludzkie oko �ywo reaguje na przyk�ad na odosobnion� zmian�
koloru lub rozmiaru jakiego� elementu na ekranie (rysunek 2.33).

Schematy nawigacyjne oparte na przyciskach lubi� szczególnie projek-
tanci witryn i elementów graficznych, poniewa� maj� pewno�	, �e od-
biorcy na swoich komputerach zobacz� takie kroje czcionek, jakich
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Rysunek 2.31.
Na stronie firmy Evolution
Design w roli podstawo-
wego schematu nawiga-
cyjnego wykorzystywane
s� odno�niki tekstowe.
Poniewa� nie dominuj�
one nad podstawow�
zawarto�ci� witryny
i zawieraj� s�owa kluczo-
we, taka architektura
witryny jest efektywnym,
przyjaznym wyszukiwar-
kom schematem nawiga-
cyjnym

rzeczywi�cie u�yto w projekcie. Poniewa� tekst wyst�puj�cy na elemen-
tach graficznych ma równie� posta	 graficzn�, do jego wy�wietlania nie
s� potrzebne �adne czcionki zainstalowane specjalnie na komputerze

Rysunek 2.32.
Na witrynie firmy Corru-
gated Metals, Inc. w roli
podstawowego schematu
nawigacyjnego zastoso-
wano przyciski nawiga-
cyjne. Przyciski umiesz-
czono w górnej cz��ci
ekranu oraz wzd�u� jego
prawej kraw�dzi. Chocia�
przyciski nawigacyjne
umieszczone obok siebie
wydaj� si� stanowi� jeden
element graficzny, to po
klikni�ciu ka�dego z nich
prawym przyciskiem my-
szy i wybraniu z menu
polecenia Poka� obrazek
mo�na si� przekona�,
�e ka�demu odno�nikowi
odpowiada osobny przycisk



128 Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Rysunek 2.33.
Projektant witryny ARCH
Venture Partners pos�u�y�
si� kontrastuj�cymi kolo-
rami w celu odró�nienia
przycisków w wersji „w��-
czonej” (kursor myszy
znajduje si� nad przyci-
skiem) i „wy��czonej”
(kursor myszy znajduje si�
poza przyciskiem). W ten
sposób przyci�gni�to
uwag� odwiedzaj�cych
do schematu nawigacyj-
nego. Aktywne przyciski
w innym kolorze s�u��
tak�e do przekazywania
informacji o stronie,
na której znajduje si�
w�a�nie u�ytkownik

u�ytkownika. Testy u�yteczno�ci przeprowadzane na grupach u�ytkow-
ników cz�sto wykazuj�, �e odwiedzaj�cy witryny internetowe wol� wi-
dzie	 czcionki, które nie s� na ogó� zainstalowane na wi�kszo�ci kom-
puterów.

Przyciski nawigacyjne powinny by	 zawsze opatrzone opisami alter-
natywnymi, w razie gdyby u�ytkownik witryny nie móg� lub nie chcia�
wy�wietla	 obrazów na przegl�danych stronach. Je�eli przyciski nawi-
gacyjne posiadaj� opis alternatywny osadzony w kodzie HTML, to ist-
nieje mo�liwo�	 klikni�cia tego opisu i poruszania si� po witrynie bez
konieczno�ci wy�wietlania obrazów graficznych (rysunek 2.34).

Potencjalne problemy z przyciskami nawigacyjnymi

Wszystkie wyszukiwarki potrafi� pod��a	 odno�nikami przypisanymi
do przycisku nawigacyjnego, je�eli tylko w elemencie <a> zwi�zanym
z danym przyciskiem nie wyst�puje jaki� rodzaj kodu w JavaScripcie.
JavaScript mo�e sprawi	 problemy robotom, dlatego nie wszystkie
wyszukiwarki potrafi� pod��a	 odno�nikami tego rodzaju.

Ten rodzaj odno�nika jest przyjazny wyszukiwarkom:

<a href="herbatyoolong.html"><img
src="grafika/oolong.gif" width= "60" height="20"
alt="Herbaty naturalne oolong" /></a>
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Rysunek 2.34.
Na stronie firmy Corrugated
Metals wykorzystano opisy
alternatywne. W tym przy-
k�adzie przycisk Materials nie
zosta� za�adowany. Zamiast
niego przegl�darka wy�wie-
tli�a zwi�zany z nim opis alter-
natywny. Aby przej�� do strony
Materials, u�ytkownicy mog�
klikn�� opis alternatywny

� Wyra�enie <a otwiera element odno�nika.

� Zawarty w znaczniku otwieraj�cym atrybut href okre�la miej-
sce, do którego prowadzi dany odno�nik. W tym przypadku jest
to strona herbatyoolong.html.

� Znak > zamyka znacznik otwieraj�cy elementu a.

� Wyra�enie <img otwiera element obrazka img.

� Atrybut elementu img o nazwie src okre�la po�o�enie pliku zawie-
raj�cego element graficzny. W prezentowanym przyk�adzie obrazek
w formacie GIF o nazwie oolong.gif znajduje si� w katalogu grafika.

� Atrybuty width oraz height okre�laj� wymiary elementu graficz-
nego. Ich u�ycie mo�e przyspieszy	 wy�wietlanie uk�adu strony
w przegl�darce.

� Atrybut alt definiuje opis alternatywny. W tym przyk�adzie opis
alternatywny to Herbaty naturalne oolong.

� Znaki /> zamykaj� element img.

� Znacznik </a> zamyka odno�nik do strony po�wi�conej herba-
tom oolong.

Je�li w znaczniku odno�nika umie�ci si� zbyt wiele atrybutów, na przy-
k�ad skryptów odpowiedzialnych za efekt rollover, mog� one sprawi	, �e
odno�nik b�dzie w mniejszym stopniu przyjazny wyszukiwarkom —
chocia� niektóre skrypty radz� sobie w tym zakresie lepiej od pozosta-
�ych. W chwili obecnej najpopularniejsze wyszukiwarki preferuj� proste
postacie odno�ników bez �adnych skryptów. Je�eli zatem planujemy
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wykorzysta	 tego typu efekty, nale�y to uwzgl�dni	 podczas tworzenia
witryny i doda	 alternatywny schemat nawigacyjny, dzi�ki któremu roboty
b�d� mog�y si� po niej porusza	.

Je�li jednak w witrynie wykorzystane zostan� graficzne przyciski nawiga-
cyjne bez skryptów w po��czeniu z odno�nikami tekstowymi, projektant
witryny mo�e rozmie�ci	 s�owa kluczowe w wielu miejscach: wewn�trz
odno�ników tekstowych i w opisie alternatywnym przycisków nawiga-
cyjnych. Wielu ekspertów zaleca takie po��czenie z powodu podwójnych
osi�ganych korzy�ci.

Mapy obrazu

Mapa obrazu (ang. image map) jest pojedynczym elementem graficznym
podzielonym na kilka obszarów powi�zanych z kilkoma podstronami
witryny. Innymi s�owy, mapa obrazu to pojedyncza grafika zawieraj�ca
wi�ksz� liczb� odno�ników. U�ytkownik, który kliknie wybrany obszar,
zostanie przeniesiony do okre�lonej podstrony. Rysunek 2.35 przedsta-
wia przyk�ad mapy obrazu.

Rysunek 2.35.
W witrynie firmy Tesko
Enterprises mapy obrazu
wykorzystywane s� jako
podstawa g�ównego
schematu nawigacyjnego.
Na tej stronie wyst�puj�
dwie mapy obrazu: boczne
menu nawigacyjne i ele-
ment graficzny na �rodku
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Wiele wyszukiwarek nie pod��a ��czami zaszytymi wewn�trz mapy obra-
zowej z powodu zagro�enia spamem. Zatem je�li zdecydujemy si� wy-
korzysta	 map� obrazu jako jeden z elementów schematu nawigacyjnego
witryny, zawsze dodatkowo nale�y udost�pni	 zestaw odno�ników tek-
stowych lub przycisków nawigacyjnych.

Istnieje pewna grupa osób zajmuj�cych si� promocj� witryn w wyszu-
kiwarkach, które s� przekonane, �e nie powinno si� wykorzystywa	
map obrazu w schematach nawigacyjnych witryn, poniewa� roboty nie
potrafi� pod��a	 odno�nikami zaszytymi w tych mapach. Nie istnieje
bezwzgl�dny zakaz korzystania z map obrazu — maj� one swoje zalety.
Wystarczy u�wiadomi	 sobie, �e pojedynczy element graficzny �adowany
jest znacznie szybciej ni� kilka oddzielnych obrazków.

Dla przyk�adu we�my witryn�, na której wyst�puje 16 przycisków nawi-
gacyjnych, spo�ród których ka�dy ma obj�to�	 oko�o 2 kB. Razem daje to
32 kB danych do za�adowania. Pojedynczy element graficzny mapy obrazu
mia�by obj�to�	 rz�du 8 – 10 kB, czyli znacznie mniej od zestawu osob-
nych przycisków. Podczas �adowania mapy obrazu przegl�darka wysy�a
do serwera tylko jedno ��danie, w przypadku zestawu przycisków nale�y
wys�a	 16 ��da�. Oczywi�cie wys�anie jednego ��dania bez wzgl�du na
rozmiar pliku przebiega znacznie szybciej ni� wys�anie 16 ��da�, przez
co strona �aduje si� szybciej.

Niektórzy specjali�ci od pozycjonowania stron z góry czyni� pewne
za�o�enia dotycz�ce map obrazu. Skoro mapy obrazu nie s� przyjazne
dla wyszukiwarki, to zak�adaj� oni, �e nigdy nie powinno si� ich u�ywa	
w roli elementu nawigacyjnego witryny. Niektóre mapy obrazu s� jednak
bardzo przydatne, tak jak ta z rysunku 2.36.

Po��czenie schematów nawigacyjnych dwóch typów (mapy obrazu oraz
odpowiadaj�cych jej odno�ników tekstowych) zaspokaja potrzeby wi�k-
szo�ci odwiedzaj�cych. Je�li u�ytkownik chce uzyska	 informacje na
temat Kalifornii, kliknie raczej odpowiedni fragment mapy, poniewa�
Kalifornia jest du�ym stanem. �atwiej jest klikn�	 spory obszar na
rysunku, ni� szuka	 nazwy stanu w�ród wielu innych.

Z kolei Delaware oraz Rhode Island s� niewielkimi stanami. U�ytkow-
nicy zainteresowani tymi obszarami mog� wole	 wybra	 nazwy tych

Wa�na

wskazówka

Przegl�darki �aduj�
z serwera elementy
graficzne i umieszczaj� je
na wy�wietlanej stronie.
Wyszukiwarki nie pobie-
raj� elementów graficz-
nych podczas analizy
danej strony na serwerze,
poniewa�, jak wspomina-
no kilkukrotnie, indeksuj�
tekst i pod��aj� odno�ni-
kami. Na stronach wyszu-
kiwarki szukaj� w�a�nie
tych elementów — a nie
elementów graficznych.
Informacje o obrazkach
zbieraj� jedynie wyszuki-
warki grafiki.
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Rysunek 2.36.
Wielu u�ytkowników woli
klikn�� wybrany stan na
mapie, ni� szuka� w�a�ci-
wej nazwy na d�ugiej li�cie.
Potwierdzaj� to równie�
statystyki oraz testy

stanów z listy alfabetycznej, gdy� obszary, jakie zajmuj� te stany na mapie,
s� bardzo ma�e.

Zalet� rozwi�zania, w którym uwzgl�dniamy potrzeby wszystkich u�yt-
kowników, jest to, �e jest ono równie� bardziej przyjazne dla wyszuki-
warek. Je�li ich roboty nie s� w stanie pod��a	 za odno�nikami z mapy
obrazu, uzyskuj� dost�p do tej samej tre�ci za pomoc� odno�ników
tekstowych.

Kiedy stosowanie map obrazu jest wskazane? Je�eli schemat nawiga-
cyjny naszej witryny tworz� elementy graficzne, wtedy u�ycie przycisków
nawigacyjnych jest korzystniejsze, poniewa� wszystkie wyszukiwarki
mog� pod��a	 przypisanymi do nich odno�nikami. Je�eli jednak wy-
korzystujemy zarówno elementy graficzne, jak i odno�niki tekstowe,

Wskazówka

Nale�y pami�ta�,
�e mapa obrazu to grafika.
W kodzie HTML mapy
obrazu nale�y zawsze
umie�ci� tekst alterna-
tywny, szczególnie je�li
mapa obrazu znajduje si�
w górnej cz��ci strony
internetowej.
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nale�y zwróci	 uwag� na aspekt czasu �adowania strony. Je�li u�ycie mapy
obrazu powoduje skrócenie czasu �adowania strony w stosunku do czasu
�adowania wersji zawieraj�cej przyciski nawigacyjne, warto wybra	
pierwsze rozwi�zanie.

Menu rozwijane

Na rysunku 2.37 widzimy przyk�ad rozwijanego menu:

Rysunek 2.37.
Przyk�ad rozwijanego me-
nu. Wi�kszo�� edytorów
HTML potrafi automatycz-
nie generowa� menu
rozwijane

Jedn� z zalet rozwijanych menu jest oszcz�dno�	 miejsca na ekranie.
Rozwijane menu w pocz�tkowym stanie nie zajmuj� tak du�ej po-
wierzchni jak zestaw przycisków nawigacyjnych lub odno�ników tek-
stowych. Cenne miejsce powy�ej linii przewijania projektanci witryny
mog� przeznaczy	 na merytoryczn� zawarto�	, której szukaj� odwie-
dzaj�cy.

Potencjalne problemy z menu rozwijanymi

Rozwijane menu w wi�kszo�ci przypadków nie s� przyjazne wyszuki-
warkom, poniewa� do ich obs�ugi wymagane jest u�ycie skryptów Java-
Script lub technologii CGI. Zdecydowana wi�kszo�	 wyszukiwarek nie
potrafi pod��a	 odno�nikami tego rodzaju, dlatego zawsze nale�y pami�-
ta	 o alternatywnym schemacie nawigacyjnym.

Ponadto niektórzy eksperci w dziedzinie u�yteczno�ci witryn nie zale-
caj� stosowania menu rozwijanych, poniewa� u�ytkownicy zazwyczaj
podejmuj� decyzj� co do tego, gdzie chc� pod��a	, jeszcze zanim umiesz-
cz� kursor myszy nad odpowiednim fragmentem nawigacji. Elementy
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takiego menu przys�aniaj� te� cz�sto wa�ny tekst czy grafik� znajduj�ce
si� w najwa�niejszym miejscu strony, co sprawia, �e elementy te staj� si�
niewidoczne dla u�ytkowników, a strona niewygodna w obs�udze.

O ile menu rozwijane nie zawiera bardzo d�ugiej listy elementów, nale�y
je wykorzystywa	 wraz z zestawem odpowiednich odno�ników teksto-
wych umieszczonych na dole ekranu w celu zachowania odpowiedniej
widoczno�ci witryny w wyszukiwarkach.

Schemat nawigacyjny w technologii Flash

Obecnie niektóre wyszukiwarki s� w stanie pod��a	 odno�nikami osa-
dzonymi w elementach stworzonych w technologii Flash, jednak nie
zawsze udaje si� to w stu procentach.

Je�li dojdziemy do wniosku, �e nasi u�ytkownicy (obecni i potencjalni)
�ycz� sobie nawigacji opartej na technologii Flash, nale�y im oczywi-
�cie tak� mo�liwo�	 udost�pni	. 
eby ten typ schematu nawigacyjnego
by� przyjazny dla wyszukiwarek, trzeba si� upewni	, �e strona zawiera
nast�puj�ce elementy:

� globalny, dodatkowy zbiór odno�ników tekstowych odpowiadaj�cy
nawigacji we Flashu, znajduj�cy si� na dole ka�dej strony,

� map� witryny lub jej indeks czy spis tre�ci,

� odno�niki pomi�dzy poszczególnymi podstronami witryny.

Prawie ka�da witryna internetowa powinna zawiera	 jaki� rodzaj nawiga-
cji opartej na odno�nikach tekstowych, na przyk�ad wska�niki po�o�e-
nia czy odno�niki osadzone w tek�cie.

Odno�niki mi�dzy podstronami

Wiele osób zajmuj�cych si� optymalizacj� witryn internetowych pod
k�tem wyszukiwarek myli odno�niki wewn�trzne z rozwijaniem sieci
odno�ników zewn�trznych. Odno�niki pomi�dzy podstronami ograni-
czone s� do jednej witryny internetowej. To odno�niki kieruj�ce u�yt-
kownika z jednej podstrony witryny na drug�. Rozwijanie sieci odno�ni-
ków dotyczy witryn zewn�trznych. Mierzone jest liczb� oraz jako�ci�
witryn zewn�trznych (takich jak katalogi stron internetowych), które
zawieraj� odno�niki do naszej witryny.

Wskazówka

Zawsze nale�y spraw-
dza� i mierzy� efektyw-
no�� menu rozwijanych.
Nie nale�y z góry zak�a-
da�, �e u�ytkownicy b�d�
z nich korzysta�. Cz�sto
zak�adamy, �e poniewa�
wi�kszo�� u�ytkowników
komputerów potrafi korzy-
sta� z menu rozwijanych,
to osoby te nie b�d� mia�y
problemów z poruszaniem
si� po stronie tego typu.
Testy i statystyki wskazuj�
jednak, �e u�ytkownicy
wol� przegl�da� strony,
korzystaj�c z osadzonych
odno�ników tekstowych
oraz wyszukiwarek.

Wskazówka

Nie nale�y automaty-
cznie zmienia� nawigacji
stworzonej w technologii
Flash na odno�niki tek-
stowe sformatowane
za pomoc� CSS tylko dla-
tego, �e jaki� specjalista
od pozycjonowania to
zaleca. Zawsze nale�y
oprze� si� przede wszyst-
kim na wymaganiach
i preferencjach u�ytkow-
ników.
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Istniej� dwa typy odno�ników mi�dzy podstronami witryny — pio-
nowe oraz poziome. Oba typy musz� by	 obecne w ka�dej witrynie
internetowej w celu podkre�lenia wa�no�ci publikowanych informacji
znajduj�cych si� na jej wszystkich podstronach.

Przyk�adem odno�ników do podstron witryny typu pionowego s� wska�-
niki po�o�enia, które maj� nast�puj�cy format:

Strona g�ówna > Strona kategorii > Nazwa produktu

Problemem architektury informacji wi�kszo�ci stron internetowych jest
to, �e z natury s� one hierarchiczne. Ta hierarchia jest przyczyn�, dla
której roboty wyszukiwarek nie zag��biaj� si� w kolejne podstrony wi-
tryny. Pionowe odno�niki pomi�dzy podstronami przekazuj� wyszu-
kiwarkom, �e g��boko zagnie�d�one strony nie s� a� tak wa�ne.

Witryny powinny oczywi�cie mie	 jasn� kategoryzacj�, ale ten sposób
tworzenia odno�ników podkre�la, �e najwa�niejsz� stron� dla ca�ej wi-
tryny jest strona g�ówna, co wida	 na rysunku 2.38.

Rysunek 2.38.
Odno�niki mi�dzy pod-
stronami typu pionowego
informuj� wyszukiwark�
oraz u�ytkowników,
�e najwa�niejsz� stron�
ca�ej witryny jest strona
g�ówna

Kiedy u�ytkownicy trafiaj� na nasz� stron� ze strony z wynikami wy-
szukiwania, zazwyczaj wcale nie chc� wyl�dowa	 na stronie g�ównej.
Woleliby trafi	 na podstron� zawieraj�c� konkretne informacje, których
szukaj�. Z tego powodu to nie strona g�ówna powinna by	 najbardziej
akcentowana. Dla osób wyszukuj�cych wa�niejsze s� strony kategorii
oraz produktów.

U�ytkownicy oczekuj� czego� takiego, jak na rysunku 2.39.

Nie twierdz�, �e nale�y w sposób przypadkowy rozmieszcza	 odno�niki
do poszczególnych podstron w ró�nych miejscach — tylko ze wzgl�du
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Rysunek 2.39.
Wykorzystanie kombinacji
obu typów (pionowego
oraz poziomego) odno�ni-
ków pomi�dzy podstronami
pokazuje wyszukiwarkom
oraz u�ytkownikom,
�e strony kategorii oraz
produktów zawieraj�
istotne informacje

na widoczno�	 witryny w wyszukiwarkach. Zamiast tego nale�y na
ka�dej stronie zaimplementowa	 najbardziej odpowiedni rodzaj odno-
�ników. Strona ze s�owniczkiem b�dzie najprawdopodobniej zawiera�a
odno�niki do podstron z kolejnymi literami alfabetu, osadzone odno�niki
tekstowe, pierwszo- i drugorz�dne schematy nawigacyjne, a tak�e wska�-
niki po�o�enia. Strona z opisem produktu czy artyku�em nie b�dzie raczej
zawiera�a odno�ników alfabetycznych, ale z pewno�ci� znajd� si� na niej
inne rodzaje odno�ników.

Liczne odno�niki pomi�dzy podstronami minimalizuj� tak�e koniecz-
no�	 przeskakiwania mi�dzy stronami w celu odnalezienia w�a�ciwych
informacji. Z tego powodu takie odno�niki s� wa�ne nie tylko z punktu
widzenia widoczno�ci w wyszukiwarkach, ale równie� u�yteczno�ci
witryny.

Wskazówki typu „jeste� tutaj”

Udost�pnienie zrozumia�ych i widocznych informacji dotycz�cych tego,
na jakiej podstronie si� znajdujemy, jest wa�n� cz��ci� nie tylko pro-
jektowania witryny, ale i jej optymalizacji pod k�tem wyszukiwarek.

Kiedy u�ytkownik kliknie odno�nik znajduj�cy si� na li�cie wyników
wyszukiwania, nie zawsze trafia na stron� g�ówn� witryny. Najcz��ciej
zamiast tego trafia na jak�� podstron�. U�ytkownicy najcz��ciej trafiaj�
na podstron� zawieraj�c� szukane informacje lub te� tak�, która ich do
tych informacji zaprowadzi. By u�ytkownik czu� si� pewny, �e znajduje
si� we w�a�ciwym miejscu, na stronie powinny si� znajdowa	 wska-
zówki, które go o tym poinformuj�.
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Najwa�niejsze wskazówki tego typu to s�owa kluczowe. Kiedy u�yt-
kownik wpisuje s�owa kluczowe w wyszukiwarce, chce zobaczy	 te
s�owa w wynikach wyszukiwania. Z tego powodu s�owa kluczowe
umieszczane s� w elementach title oraz meta z opisem strony, co po-
prawia widoczno�	 witryny w wyszukiwarkach. Kiedy u�ytkownik kliknie
odno�nik na stronie z wynikami wyszukiwania, chce znale�	 szukane
s�owa kluczowe na stronie, na któr� trafia, w miar� mo�liwo�ci powy-
�ej linii przewijania.

Jak wspomniano wcze�niej, s�owa kluczowe mo�na umie�ci	 w ró�nych
cz��ciach witryny internetowej. Tre�	 elementu title znajduje si� na
samej górze przegl�darki, jednak ludzie zazwyczaj nie zwracaj� uwagi
na t� cz��	 ekranu ze wzgl�du na to, �e cz�sto znajduj� si� tam ban-
nery reklamowe, które s� przez nich ignorowane. U�ytkownicy skupiaj�
jednak uwag� na �rodku ekranu, oko�o dziesi�	 centymetrów od góry
ekranu. W tym miejscu wielu projektantów stron internetowych umiesz-
cza nag�ówki HTML.

W tym kluczowym obszarze ekranu cz�sto umieszczane s� równie�
wska�niki po�o�enia. Cho	 u�ytkownicy zazwyczaj nie u�ywaj� wska�-
ników po�o�enia do nawigacji po witrynie, s� one wa�ne, poniewa�
zawieraj� s�owa kluczowe i wskazuj� u�ytkownikom, w którym miej-
scu witryny w�a�nie si� znajduj�.

Co ciekawe, u�ywaj�c pi�ciosekundowego testu u�yteczno�ci Jareda
Spoola przez ostatnie pi�	 lat, zauwa�y�am, �e u�ytkownicy zazwyczaj
pami�taj�, jaki tekst znajduje si� w nag�ówku. Moim zdaniem jest to
zas�uga tego, �e nag�ówek znajduje si� w wa�nym, kluczowym miejscu
ekranu, otacza go dodatkowy odst�p, ma on wyró�niaj�cy si� kolor oraz
rozmiar. W czasie testów u�yteczno�ci ich uczestników pytam najcz��ciej
o nast�puj�ce kwestie:

� Jak� stron� internetow� ogl�dasz?

� Czyj� stron� internetow� ogl�dasz?

� Jakie informacje prezentowane s� na tej stronie internetowej?

� Jak� cz��	 strony (o ile dzieli si� ona na cz��ci) ogl�dasz?

� Jak bardzo przekonany jeste� o tym, �e na stronie zobaczysz
po��dane informacje?



138 Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Witryna jest bardziej przyjazna dla wyszukiwarek, je�li informacje i wska-
zówki okre�laj�ce po�o�enie podstrony w hierarchii stron zawieraj�
s�owa kluczowe i wykorzystane s� w poprawny sposób. Dodatkowo
spójno�	 wskazówek wzmacnia poczucie zaufania u�ytkownika, dzi�ki
czemu bardziej prawdopodobne staje si� to, �e wykona on po��dane
przez nas dzia�anie (doda produkt do koszyka, zapisze si� na list� ma-
ilingow�).

Wskazówki mówi�ce, gdzie mo�na znale�� informacje

W idealnych warunkach u�ytkownik wpisuje zapytanie do wyszuki-
warki komercyjnej i zostaje przekierowany na stron� zawieraj�c� do-
k�adnie te informacje, jakich szuka. Kiedy na przyk�ad chce ustali	 cen�
granatowego kaszmirowego szala w ró�nych sklepach internetowych,
b�dzie chcia� trafi	 bezpo�rednio na stron� zawieraj�c� cen� oraz zdj�-
cie takiego szala.

Systemy zbieraj�ce informacje nie s� jednak idealne, a wielu autorów
stron nie pisze tekstów zawieraj�cych s�owa kluczowe. W rezultacie
u�ytkownicy niekoniecznie trafiaj� na strony zawieraj�ce po��dane przez
nich informacje bezpo�rednio po klikni�ciu odno�nika znajduj�cego si�
na li�cie wyników wyszukiwania. Mog� jednak trafi	 na stron� zawie-
raj�c� odno�nik do strony docelowej, na przyk�ad stron� z kategori�
czy najcz��ciej zadawanymi pytaniami. Z tego powodu zamieszczenie
wskazówek mówi�cych, gdzie mo�na znale�	 poszczególne informa-
cje, jest tak istotne nie tylko dla u�ytkowników, ale i dla wyszukiwarek
(rysunek 2.40).

Aby by�o to mo�liwe, u�ytkownik musi czu	 si� wygodnie ze schematem
nawigacji udost�pnionym na stronie. Wykorzystywanie wa�nych s�ów
kluczowych w elementach nawigacyjnych (pierwszo- i drugorz�dnych
schematach nawigacji, wska�nikach po�o�enia, innych odno�nikach pro-
wadz�cych do poszczególnych podstron) jest kluczowym komponentem
projektu strony internetowej. W czasie pi�ciosekundowego testu u�y-
teczno�ci cz�sto pytam jego uczestników o nast�puj�ce kwestie:

� Czy szukane informacje znajduj� si� na danej stronie?

� Je�li tak nie jest, gdzie mo�na si� uda	 w celu ich odnalezienia?

� W jaki sposób mo�na do tych informacji dotrze	?

Wskazówka

W czasie testów
i rozmów z u�ytkownika-
mi zazwyczaj okazuje si�,
�e cz�sto wspominaj� oni
o wskazówkach typu
„jeste� tutaj” — nag�ów-
kach, podnag�ówkach,
wska�nikach po�o�enia,
globalnych elementach
nawigacyjnych, a tak�e
o tek�cie g�ównym. Je�li
wa�ne s�owa kluczowe
rozmieszczone zostan�
w tych miejscach, u�yt-
kownicy s� bardziej prze-
konani o tym, �e strona
zawiera informacje, jakich
szukaj�. To przekonanie
przenoszone jest na ca��
witryn�, o ile wskazówki
tego typu u�ywane s�
w sposób spójny i konse-
kwentny.



Rozdzia� 2.  Jak tworzy� jeszcze lepsze strony internetowe — pliki tekstowe 139

� Jakie strony ju� odwiedzi�e�? Których nie odwiedzi�e�? W jaki
sposób mo�esz to ustali	?

Rysunek 2.40.
Strona MedicineNet.com
ma bardzo dobr� widocz-
no�� w wyszukiwarkach
ze wzgl�du na jasne infor-
mowanie u�ytkownika
o tym, gdzie si� znajduje
i gdzie mo�e znale�� jakie
informacje. Na stronie
z rysunku wyró�niona jest
zak�adka s�ownika poj��
medycznych, a wska�niki
po�o�enia wykorzystuj�
wa�ne wyra�enie kluczo-
we „medical dictionary”
(„s�ownik poj�� medycz-
nych”)

� W jaki sposób mo�esz wróci	 do stron, które poprzednio ogl�-
da�e�?

� Jak bardzo jeste� pewien, �e po klikni�ciu danego odno�nika
zobaczysz po��dane informacje?

� Czy po klikni�ciu odno�nika widzisz na stronie informacje, któ-
rych oczekiwa�e�?

Je�li wskazówki okre�laj�ce rozmieszczenie elementów strony zawie-
raj� s�owa kluczowe, strona b�dzie przyjazna zarówno dla u�ytkowni-
ków, jak i dla wyszukiwarek.

Struktura adresów URL
Struktura adresów URL jest cz��ci� interfejsu strony internetowej.
W idealnej sytuacji nazwa domeny oraz nazwy plików mog� dostarczy	
przydatnych informacji dotycz�cych architektury informacji witryny.
Kiedy uczestnikom testów u�yteczno�ci pokazuje si� statycznie wygl�-
daj�cy adres URL, taki jak poni�szy:

www.tranquiliteasorganic.com/oolongtea.html
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zak�adaj� oni na ogó�, �e ta strona po�wi�cona jest herbacie oolong
(„oolong tea”) dost�pnej na stronie internetowej TranquiliTeas Organic.
Adresy URL stron generowanych dynamicznie lub adresy URL zawie-
raj�ce problematyczne znaki cz�sto sprawiaj� k�opoty robotom indek-
suj�cym stron�.

Adresy URL stron generowanych dynamicznie

Dynamiczne strony internetowe powstaj� najcz��ciej przy wykorzy-
staniu takich technologii, jak: Active Server Pages (.aspx), ColdFusion
(.cfm), PHP (.php), Java Server Pages (.jsp) lub Perl. Wiele osób zaj-
muj�cych si� pozycjonowaniem witryn twierdzi, �e wyszukiwarki nie
potrafi� pod��a	 odno�nikami do stron generowanych dynamicznie. To
twierdzenie jest prawdziwe tylko po�owicznie. Bardziej precyzyjnie
b�dzie powiedzie	, �e wyszukiwarki mog� nie chcie	 przetworzy	 strony
znajduj�cej si� pod adresem wygenerowanym dynamicznie. Albo �e
roboty wyszukiwarek nie b�d� przechodzi	 pewnych klas adresów URL,
poniewa� ich dane wskazuj� na to, �e struktura ta zawiera powtarzaj�ce
si� tre�ci o s�abej jako�ci.

Porównajmy zatem adres URL statycznej strony internetowej z adre-
sem strony wygenerowanej dynamicznie. Typowa statyczna witryna
internetowa zawiera seri� stron ko�cz�cych si� na .html lub .htm. Ka�da
taka podstrona jest unikalnym plikiem i ma unikaln� zawarto�	, natomiast
jej adres URL nie zawiera �adnych znaków „blokuj�cych”, takich jak ?,
&, $, =, + lub %. Na fikcyjnej witrynie TranquiliTeas statyczna strona
zawieraj�ca informacje na temat herbaty oolong mo�e mie	 na przyk�ad
nast�puj�cy adres:

http://www.tranquiliteasorganic.com/oolongteas.html

Witryna wygenerowana dynamicznie mo�e z kolei zawiera	 niewiele
plików z prawdziwie oryginaln� tre�ci�. Pliki ze strony dynamicznej sk�a-
daj� si� z szablonów podaj�cych instrukcje prezentowania tre�ci, jednak
same szablony nie zawieraj� zbyt wielu tre�ci unikalnych. Najwa�niejsza
tre�	 stron witryny generowanej dynamicznie przechowywana jest
w bazie danych. Kiedy stron� t� wy�wietla u�ytkownik, szablon �aduje
tre�	 z bazy danych. 
eby przekaza	 szablonowi, jak� tre�	 ma za�ado-
wa	, do adresu URL dodaje si� parametry (zmienne).
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Gdyby na przyk�ad strona firmy TranquiliTeas wykorzystywa�a baz�
danych do wy�wietlania ró�nych produktów, adres URL móg�by wy-
gl�da	 nast�puj�co:

http://www.tranquiliteasorganic.com/products.aspx?product_no=25

Nazwa strony z szablonem to products.aspx, znak zapytania (?) stanowi dla
wyszukiwarki znak, �e strona generowana jest dynamicznie, product_no
to nazwa zmiennej lub parametru, a 25 to warto�	 przypisana do zmien-
nej. W tym przyk�adzie liczba 25 b�dzie odpowiada�a wpisowi w bazie
danych dotycz�cemu herbaty oolong.

Powy�szy adres URL jest generalnie przyjazny dla wyszukiwarek, ponie-
wa� zawiera tylko jeden parametr, a wiele wyszukiwarek nie ma pro-
blemów z indeksowaniem stron generowanych dynamicznie z adresem,
w którym znajduje si� tylko jeden parametr. Je�li jednak adres URL
zawiera wi�ksz� liczb� parametrów, coraz trudniejsze staje si� ustale-
nie, czy strona zawiera unikaln� tre�	. Co wi�cej, dane z wyszukiwa-
rek wskazuj� na to, �e im wi�cej parametrów zawiera adres URL, tym
bardziej prawdopodobne jest wyst�pienie powtarzaj�cych si� tre�ci.

Je�eli adres URL jakiej� strony zawiera znak zapytania (?), nie oznacza
to jeszcze automatycznego odrzucenia strony przez wyszukiwark�. Znak
zapytania w takiej sytuacji oznacza raczej, �e mamy do czynienia ze
stron� wygenerowan� dynamicznie. Inne symbole specjalne maj� po-
dobne znaczenie, nale�� do nich: &, $, =, + lub %.

Dlaczego wyszukiwarki nie lubi� indeksowa	 stron o adresach URL
zawieraj�cych te znaki? S� trzy podstawowe przyczyny:

 1. Wyszukiwarki nie chc�, aby ta sama strona nieustannie
trafia�a do ich indeksów, co stanowi jeden z problemów
w przypadku adresów URL stron dynamicznych.

Równie� u�ytkownicy wyszukiwarek nie chc� przegl�da	 rezul-
tatów wyszukiwania zdominowanych przez jedn�, powtarzaj�c�
si� stron�. Zatrzymuj�c si� na znaku zapytania b�d� jednym czy
dwóch parametrach po nim nast�puj�cych, wyszukiwarki mog�
zapobiec wielokrotnemu wy�wietlaniu identycznych tre�ci w wy-
nikach wyszukiwania.
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Opisywany problem wyst�puje równie� w przypadku stron,
w których adresach wyst�puje identyfikator sesji. Na przyk�ad
gdyby adresy URL podstron witryny TranquiliTeas wygl�da�y
nast�puj�co:

http://www.tranquiliteasorganic.com/products.jsp?BV_SessionID=
�0532038767

http://www.tranquiliteasorganic.com/products.jsp?BV_SessionID=
�0235426067

strony te mog�yby zosta	 uznane za niezbyt przyjazne wyszuki-
warkom ze wzgl�du na znaki „?” oraz „=”. Te dwa ró�ne adresy
reprezentuj� dynamicznie generowane strony o tej samej zawar-
to�ci. Je�eli jednak podstawowa strona reprezentowana przez
poni�szy adres jest bez przeszkód wy�wietlana w przegl�darce,
oznacza to, �e wyszukiwarki powinny umie�ci	 j� w swoich
indeksach:

http://www.tranquiliteasorganic.com/products.jsp

 2. Wyszukiwarki d��� do tego, aby generowane przez nie
wyniki wyszukiwa� by�y dok�adne i adekwatne do zada-
nego zapytania.

Z tego powodu spisy wyszukiwarek od�wie�ane s� raz na 2 do
4 tygodni. Gdyby wyszukiwarki na listach wyników umieszcza�y
adresy stron dynamicznych, istnia�oby zagro�enie, �e w okresie
pomi�dzy zindeksowaniem strony dynamicznej a wy�wietleniem
jej na li�cie wyników dla jakiego� zapytania zawarto�	 strony
mog�aby ulec zmianie. Co mog�oby z tego wynikn�	? Informacje
prezentowane w wynikach wyszukiwania by�yby nieprecyzyjne.

 3. Niektóre dynamicznie generowane adresy URL mog� spo-
wodowa� uwi�zienie robota i w efekcie jego zawieszenie.

Zdarzaj� si� przypadki, �e robot, który odwiedzi� dan� stron�,
jest w niesko�czono�	 karmiony adresami URL przez u�yty na
stronie skrypt. Programi�ci, którzy zapomnieli ograniczy	 p�tle if
lub while, mog� spowodowa	 zawieszenie robota wyszukiwarki.

Wyszukiwarki poczyni�y znaczny post�p w zakresie mo�liwo�ci indek-
sowania stron generowanych dynamicznie. Twórcy witryn internetowych
powinni jednak skupia	 swoje wysi�ki na dostarczaniu wyszukiwarkom
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bardziej przyjaznych dla nich stron i minimalizowaniu wyst�pie� zna-
ków blokuj�cych w adresach URL.

Kiedy mamy stron� generowan� dynamicznie, której adres zawiera kilka
parametrów, zdarza si�, �e ka�dy parametr oddzielany jest znakiem „&”.
Adres URL z dwoma parametrami b�dzie wtedy wygl�da� nast�puj�co:

http://www.tranquiliteasorganic.com/products.asp?product_no=
�25&product_sortorder=asc

Ten adres URL jest dla wyszukiwarki trudniejszy do zindeksowania,
poniewa� wyszukiwarka nie wie, co jest now� stron� internetow�, a co
parametrem s�u��cym do sortowania jej zawarto�ci, prezentowania sche-
matu nawigacyjnego czy czymkolwiek innym, co sprawia, �e adres URL
nie powinien zosta	 zindeksowany jako nowa i unikalna strona inter-
netowa.

Jednym ze sposobów uczynienia adresów URL przyja�niejszymi dla
wyszukiwarek jest zminimalizowanie liczby parametrów. Mo�na tak�e
dodawa	 statyczne strony z informacjami, modyfikowa	 znaki blokuj�ce
w adresach URL, korzysta	 z programów odp�atnego dodawania strony
do indeksów oraz katalogów i bra	 udzia� w kampaniach reklamowych,
w których p�aci si� za ka�de klikni�cie.

Odno�niki wzgl�dne i bezwzgl�dne

Wyró�niamy dwa rodzaje odno�ników: bezwzgl�dne i wzgl�dne. Odno-
�nik bezwzgl�dny jednoznacznie okre�la po�o�enie pliku lub dokumentu
w Internecie b�d� na dysku. Informacja o po�o�eniu pliku zawiera nazw�
protoko�u, który ma zosta	 u�yty do pozyskania tego pliku, nazw� ser-
wera, z którego nale�y go pozyska	, katalog, w którym si� znajduje, oraz
nazw� jego samego.

Poni�ej znajduje si� przyk�ad odno�nika bezwzgl�dnego:

<a href="http://www.tranquiliteasorganic.com/
herbataoolong.html">Herbata oolong</a>

� Znacznik <a> otwiera element odno�nika.

� Parametr href znajduj�cy si� w znaczniku otwieraj�cym okre-
�la miejsce, do którego prowadzi dany odno�nik. Adres URL
umieszczony w cudzys�owach definiuje po�o�enie pliku, który
zostanie otwarty w oknie przegl�darki po klikni�ciu odno�nika.
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W tym przyk�adzie po klikni�ciu odno�nika zostaniemy przenie-
sieni na stron� Herbata oolong b�d�c� cz��ci� witryny firmy Tran-
quiliTeas.

� http:// jest nazw� protoko�u (Hypertext Transfer Protocol).

� www.tranquiliteasorganic.com jest nazw� domeny powi�zanej
z okre�lonym serwerem.

� herbataoolong.html jest nazw� dokumentu znajduj�cego si� na
serwerze www.tranquiliteasorganic.com.

� Herbata oolong jest tekstem odno�nika.

� Wyra�enie </a> zamyka element odno�nika (a).

W przypadku odno�nika wzgl�dnego robot wyszukiwarki lub przegl�darka
wiedz�, w którym miejscu na serwerze znajduje si� dokument docelowy.
Zatem je�li chcemy utworzy	 odno�nik do dokumentu znajduj�cego
si� w tym samym katalogu co dokument pierwotny, nie jest konieczne
definiowanie ca�ego adresu URL. Potrzebna jest jedynie nazwa pliku.
Poni�ej znajduje si� przyk�ad ��cza wzgl�dnego:

<a href="herbataoolong.html">Herbata oolong</a>

Nale�y si� jednak upewni	, �e struktura adresów URL b�dzie w naszej
witrynie poprawna. Powinno si� wykorzystywa	 poprawne przekierowa-
nia HTTP 301 dla adresów z www i bez www (podobnie http i https).
Dodatkowo je�li strona akceptuje dowolne subdomeny (ang. wildcard
subdomains), wykorzystywanie odno�ników wzgl�dnych mo�e by	 bardziej
problematyczne ni� u�ywanie ich bezwzgl�dnych odpowiedników.

Atrybut title

Wielu specjalistów od optymalizacji witryn pod k�tem wyszukiwarek
b��dnie wierzy w to, �e umieszczenie s�ów kluczowych w atrybucie title
odno�nika podniesie pozycj� strony w wyszukiwarce. Poni�ej znajduje
si� przyk�ad takiego odno�nika:

<a href="http://www.tranquiliteasorganic.com/
greentea.html" title="Zielone herbaty z firmy
TranquiliTeas Organic Teas">Zielona herbata</a>

� Znacznik <a> rozpoczyna element odno�nika.

� Parametr href znajduj�cy si� w znaczniku otwieraj�cym to atrybut
podaj�cy lokalizacj� strony docelowej. Je�li w powy�szym przy-

Wskazówka

Poniewa� robotom wy-
szukiwarek nie robi ró�-
nicy, czy u�ywa si� odno-
�ników wzgl�dnych, czy
te� bezwzgl�dnych, nale-
�y wykorzystywa� ten typ,
który b�dzie dla nas wy-
godniejszy. Roboty wyszu-
kiwarek automatycznie
przekszta�c� odno�niki
wzgl�dne na bezwzgl�d-
ne. Z tego powodu pro-
jektanci witryn interneto-
wych nie musz� tego
robi� za nie.
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k�adzie klikniemy odno�nik, zostaniemy przeniesieni na stron�
po�wi�con� zielonej herbacie w witrynie internetowej firmy Tran-
quiliTeas Organic Teas.

� http:// to oznaczenie protoko�u transmisji (HTTP).

� www.tranquiliteasorganic.com to nazwa domeny, która znaj-
duje si� pod okre�lonym adresem na serwerze WWW.

� greentea.html to nazwa dokumentu HTML znajduj�cego si�
na serwerze WWW firmy TranquiliTeas Organic Teas.

� Zielone herbaty z firmy TranquiliTeas Organic Teas to tekst
atrybutu title.

� Zielona herbata to tekst odno�nika.

� Znacznik </a> zamyka element odno�nika.

Wyszukiwarki nie wykorzystuj� tekstu znajduj�cego si� w atrybucie
title do ustalenia pozycji rankingowej strony. Je�li jednak mamy czas
na tworzenie tekstów tego typu, przydadz� si� one w przegl�darkach
wy�wietlaj�cych zawarto�	 atrybutu title w momencie, gdy nad od-
no�nikiem znajdzie si� kursor myszy.

Ogólne wskazówki dotycz�ce stron
generowanych dynamicznie

Wyszukiwarki coraz lepiej sobie radz� z indeksowaniem stron gene-
rowanych dynamicznie. Je�li przyjrzymy si� wynikom wyszukiwania
z wielu ró�nych wyszukiwarek, z pewno�ci� zauwa�ymy w�ród nich rów-
nie� adresy URL ze znakami zapytania (?) oraz znakami równo�ci (=).

Jednym ze sposobów na zwi�kszenie widoczno�ci stron generowanych
dynamicznie jest przekszta�cenie symboli z adresu URL na bardziej przy-
jazne dla wyszukiwarek, takie jak przecinki (,) czy uko�niki prawe (/).

Je�li zmodyfikowanie adresu URL nie wchodzi w gr�, mo�na zwi�kszy	
widoczno�	 strony w wyszukiwarkach za pomoc� innych metod: statycz-
nych stron z informacjami, ograniczenia liczby parametrów w adresie
URL, uczestnictwa w programach odp�atnego dodawania stron do inde-
ksów, a tak�e p�acenia za reklamy w wyszukiwarkach.
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Statyczne strony informacyjne

Jedn� z najprostszych metod optymalizacji witryn dynamicznych jest
tworzenie statycznych stron HTML, które mog� by	 indeksowane przez
wyszukiwarki. Nie wszystkie strony tworz�ce witryn� musz� by	 gene-
rowane dynamicznie. W szczególno�ci dotyczy to tych, które nie s� cz�sto
aktualizowane. W praktyce wiele witryn od samego pocz�tku zawiera
strony informacyjne. Czy w naszej witrynie wyst�puje dzia� najcz��ciej
zadawanych pyta�, leksykon z charakterystycznymi terminami bran�o-
wymi lub strona ze wskazówkami i faktami dotycz�cymi oferowanych
przez nas produktów i us�ug? Rysunki 2.41 oraz 2.42 s� doskona�ymi
przyk�adami stron informacyjnych.

Rysunek 2.41.
W witrynie organizacji
A Safe Place znajduje si�
wiele stron informacyj-
nych zawieraj�cych kom-
petentne teksty na temat
przeciwdzia�ania zjawisku
przemocy domowej

Strony informacyjne a strony otwieraj�ce

Wielu ludzi myli strony informacyjne ze stronami otwieraj�cymi (ang.
doorway pages). S� to dwa zupe�nie ró�ne poj�cia dotycz�ce zagadnienia
optymalizacji witryn pod k�tem wyszukiwarek. Tworzenie i stosowanie
stron otwieraj�cych uwa�ane jest za spam, a strony informacyjne mog�
by	 po�yteczne pod k�tem wspó�pracy zarówno z wyszukiwarkami, jak
i katalogami witryn internetowych.

Strony otwieraj�ce s� stronami internetowymi tworzonymi tylko w jed-
nym celu — osi�gni�cia dobrej pozycji rankingowej dla danego s�owa
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Rysunek 2.42.
Witryna firmy Koch Group
prezentuj�ca strategie
marketingowe dla produ-
centów zawiera zestaw
rad skierowanych specjal-
nie do przedstawicieli tej
grupy odbiorców. Jedn�
z najpopularniejszych
podstron jest ta zawiera-
j�ca wskazówki dotycz�ce
kampanii promocyjnych
z wykorzystaniem poczty

lub wyra�enia kluczowego. Ich zadaniem nie jest zatem przynoszenie
korzy�ci u�ytkownikom. Zwykle tre�	 strony otwieraj�cej generuje kom-
puter. Firmy zajmuj�ce si� pozycjonowaniem witryn i stron za pomo-
c� tej niezbyt eleganckiej metody przewa�nie automatycznie generuj�
tysi�ce stron otwieraj�cych, spo�ród których ka�da zoptymalizowana
jest w zakresie jednego s�owa lub wyra�enia kluczowego. Wszystkie tak
wygenerowane strony s� nast�pnie zg�aszane do wyszukiwarek za po-
�rednictwem darmowego formularza. Ten proceder powoduje za�mie-
canie spisów przegl�darek niepotrzebnymi i powtarzaj�cymi si� infor-
macjami. Strony otwieraj�ce nie maj� �adnych zalet wizualnych, a ich
tre�	 jest tak niepoprawna, �e niejednokrotnie trzeba j� maskowa	.
U�ytkownicy, którzy trafi� na tak� stron�, nie zechc� ju� wi�cej odwie-
dzi	 witryny, do której ona prowadzi.

Na przeciwnym biegunie mamy strony informacyjne, które tworzone s�
z my�l� o u�ytkownikach. Zawieraj� informacje, o które zabiegaj� odwie-
dzaj�cy i którymi s� zainteresowani. Poniewa� strony informacyjne sta-
nowi� zawsze cz��	 jakiej� witryny, mog� przyczyni	 si� do wzrostu jej
popularno�ci w wyszukiwarkach oraz katalogach.

Tabela 2.2 zawiera porównanie cech stron informacyjnych i stron
otwieraj�cych.
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Tabela 2.2. Charakterystyka stron informacyjnych i stron otwieraj�cych

Charakterystyka stron
informacyjnych

Charakterystyka stron
otwieraj�cych

Stworzone g�ównie z my�l�
o u�ytkownikach ko�cowych.

Stworzone jedynie z my�l� o zdobyciu
lepszej pozycji rankingowej.

Wizualnie dopasowane do reszty
witryny.

Zwykle zawieraj�ce tylko tekst.

Nie s� generowane przez komputer,
zawsze przystosowane s�
do ogl�dania przez ludzi.

Zwykle generowane przez komputer.

Zawsze umieszczone razem z witryn�
na tym samym serwerze w celu
wzmocnienia promocji
w wyszukiwarkach.

Cz�sto umieszczone na serwerze
innym ni� ten, na którym znajduje
si� w�a�ciwa witryna.

Strony zawieraj�ce ciekaw�
i niepowtarzaln� zawarto�	 mog�
zosta	 przyj�te do katalogów.

Nieakceptowane przez du�e, dbaj�ce
o reputacj� katalogi.

U�ytkownicy witryny i roboty
wyszukiwarek zawsze widz� to samo.

U�ytkownikom witryny i robotom
wyszukiwarek cz�sto przedstawiana
jest odmienna zawarto�	.

Nie zawieraj� elementów spamu
(przekierowa�, ukrytego tekstu,
przesycenia s�owami kluczowymi itd.).

W wielu przypadkach zawieraj�
elementy spamu, najcz��ciej
przekierowania.

Modyfikacja znaków specjalnych w adresach URL

Innym sposobem na zwi�kszenie widoczno�ci stron generowanych
dynamicznie jest zmodyfikowanie znaków blokuj�cych znajduj�cych
si� w adresie URL i zmiana ich na znaki przyjazne wyszukiwarkom,
na przyk�ad uko�niki prawe czy przecinki. Przyk�adowo poni�szy dyna-
miczny adres URL:

http://www.tranquiliteasorganic.com/products.asp?product_no=25

mo�na przekszta�ci	 do postaci:

http://www.tranquiliteasorganic.com/products.asp/product_no/25

tak aby wyszukiwarka umie�ci�a opisywan� stron� w swoim indeksie.

W Internecie mo�na znale�	 specjalne programy i rozwi�zania s�u��ce
do przekszta�cania adresów, przystosowane do technologii Active Server
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Pages, ColdFusion, CGI/Perl i stron znajduj�cych si� na serwerach Apa-
che. Naj�wie�sze informacje dost�pne s� w witrynie Search Engine
Watch w dziale dla zarejestrowanych u�ytkowników:

http://www.searchenginewatch.com/subscribers/more/dynamic.html

Informacje te dost�pne s� równie� na oficjalnej stronie internetowej
niniejszej ksi��ki.

Us�uga „p�a� za umieszczenie”

W przypadku dynamicznych witryn internetowych warto rozwa�y	 zakup
pakietu us�ug typu „p�a	 za umieszczenie” (PFI, od ang. pay-for-inclusion).
Us�ugi te polegaj� na odp�atnym umieszczaniu witryn w indeksach
wyszukiwarek. Korzy�ci dla osób pozycjonuj�cych i w�a�cicieli witryn
wynikaj�ce z takiego rozwi�zania s� nast�puj�ce:

� osoby te maj� pewno�	, �e ich strony nie zostan� usuni�te z in-
deksów wyszukiwarek,

� na strony bardzo szybko zawitaj� roboty wyszukiwarek.

Wykupienie us�ugi typu „p�a	 za umieszczenie” gwarantuje, �e zg�oszone
do wyszukiwarki strony zostan� umieszczone w jej indeksie i nie zostan�
z nich usuni�te przez okre�lony czas, zwykle przez 6 miesi�cy lub rok.
Aby przed�u�y	 okres �wiadczenia opisanych us�ug, nale�y wnie�	 usta-
lon� op�at�. Gwarancja obecno�ci stron w indeksach wyszukiwarek po-
maga w�a�cicielom witryn oszcz�dzi	 du�o czasu i pieni�dzy. Uczest-
nicz�c w programie „p�a	 za umieszczenie”, w�a�ciciele witryn nie
musz� nieustannie kontrolowa	 stron w ka�dej wyszukiwarce i spraw-
dza	, czy przypadkiem jaka� z nich nie zosta�a usuni�ta z indeksu, co
powoduje konieczno�	 ponownego jej dodania.

Program PFI nie gwarantuje, �e strona pojawi si� na najwy�szych miej-
scach w wynikach wyszukiwania. Z tego powodu wszystkie strony zg�a-
szane do takiego programu powinny by	 odpowiednio zoptymalizowane.

Specjali�ci od promocji witryn w wyszukiwarkach uwa�aj�, �e udzia�
w programie „p�a	 za umieszczenie” przynosi oszcz�dno�ci czasu i pie-
ni�dzy, poniewa� strona, która nie znajduje si� w indeksie wyszukiwarki,
nie mo�e uzyska	 dobrej pozycji w rankingu. Ponadto us�uga „p�a	 za
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umieszczenie” umo�liwia zg�aszanie do wyszukiwarek stron dynamicz-
nych bez potrzeby przeprowadzania kosztownych modyfikacji i wdra-
�ania dodatkowych rozwi�za� optymalizacyjnych.

Identyfikatory sesji a wyszukiwarki

Niestety, adresy URL wyst�puj�ce na listach wyników wyszukiwarek
i zawieraj�ce identyfikatory sesji s� cz�sto martwymi odno�nikami. Pro-
blem z identyfikatorami sesji polega na tym, �e ta sama zawarto�	 wyst�-
puje pod ci�gle nowymi adresami URL. Aby nie wy�wietla	 powtarzaj�cej
si� zawarto�ci, wiele wyszukiwarek po prostu nie umieszcza w swoich
indeksach stron, których adres zawiera identyfikator sesji.

Je�eli w�a�ciciel witryny uzna, �e identyfikatory sesji s� niezb�dne, aby
dostarcza	 odbiorcom wysokiej jako�ci zawarto�	 merytoryczn� stron,
mo�e skorzysta	 z programu promocyjnego typu „p�a	 za pozycj�”.

Promocja witryny w wyszukiwarkach przy wykorzystaniu us�ug
typu „p�a� za pozycj�” (PFP)

Wielu w�a�cicielom witryn uczestnictwo w programach typu „p�a	 za
pozycj�”, na przyk�ad oferowanych przez serwis Yahoo! Search Marke-
ting, pozwoli�o zaoszcz�dzi	 mnóstwo czasu. Ponadto nie musieli oni
zajmowa	 si� wdra�aniem potencjalnie kosztownych rozwi�za� przej-
�ciowych. Programy PFP oferowane przez wyszukiwarki daj� co�, czego
nie uzyskamy w programach PFI — gwarancj� najwy�szych pozycji
w rankingach wyszukiwarek. Je�eli zdecydujemy si� licytowa	 dwie lub
trzy najwy�sze pozycje w rankingu, mamy gwarancj�, �e nasz wpis b�dzie
wy�wietlony w�ród najwy�szych pozycji w rankingu danej wyszuki-
warki i jej partnerów. Ta gwarancja zawiera pewne warunki i wyj�tki,
na przyk�ad — jak w programie AdWords — mówi�ce o tym, �e strona
zostanie zepchni�ta na ni�sz� pozycj�, je�li niewielka liczba u�ytkow-
ników b�dzie klika�a dan� reklam� (i to pomimo zalicytowania naj-
wy�szej kwoty).

Protokó� wy��czenia spod dzia�ania robotów
Dyrektywy protoko�u wy��czenia spod dzia�ania robotów umieszczamy
w pliku tekstowym pozostawionym na serwerze w celu poinformowania
robotów, aby nie indeksowa�y okre�lonych informacji. Innymi s�owy,
protokó� wy��czenia spod dzia�ania robotów s�u�y do ograniczania
obszaru ich dzia�ania.
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Za pomoc� odpowiednich dyrektyw protoko�u wy��czenia spod dzia�ania
robotów w�a�ciciel witryny mo�e zabroni	 robotom indeksowania za-
warto�ci poszczególnych stron, podkatalogów lub nawet ca�ej witryny.
Mo�na tak�e kierowa	 osobne dyrektywy do ró�nych wyszukiwarek.

Na przyk�ad wyszukiwarka Google jako jedyna potrafi do�	 dobrze
indeksowa	 witryny wykonane w technologii Adobe Flash. W�a�ciciel
witryny mo�e zatem za pomoc� protoko�u wy��czenia spod dzia�ania
wyszukiwarek zezwoli	 serwisowi Google indeksowa	 witryn� flashow�,
natomiast zabroni	 tego pozosta�ym wyszukiwarkom.

Kiedy nale�y stosowa� protokó� wy��czenia
spod dzia�ania robotów wyszukiwarek

Niektóre pliki na serwerze WWW, na przyk�ad skrypty znajduj�ce si�
w katalogu CGI-BIN, nie interesuj� wyszukiwarek, poniewa� odbiorcy
naszej witryny nie s� raczej zainteresowani tre�ci� skryptów odpowie-
dzialnych za obs�ug� formularzy lub rozwijanych menu, a przynajmniej
by	 nie powinni. U�ytkowników nie interesuj� strony b�d�ce w budo-
wie — interesuj� ich jedynie oferowane przez nas produkty i us�ugi.

Stosuj�c protokó� wy��czenia spod dzia�ania wyszukiwarek, mamy pew-
no�	, �e �adne nieprzeznaczone dla odwiedzaj�cych informacje nie trafi�
na listy rankingowe wyszukiwarek. Zanim umie�cimy na serwerze jakie-
kolwiek chronione przed wyszukiwarkami informacje, nale�y utworzy	
plik z dyrektywami protoko�u wy��czenia spod dzia�ania robotów wy-
szukiwarek. Dlaczego? Czasami roboty wyszukiwarek zd��� odwiedzi	
nasz� witryn�, zanim wydamy odpowiednie instrukcje na serwerze.
Zebranie informacji o witrynie zajmuje robotom kilka sekund.

Protokó� wy��czenia spod dzia�ania wyszukiwarek przydaje si� tak�e
wtedy, gdy mamy strony generowane dynamicznie, które mog�yby po-
wodowa	 zap�tlenie robota. Podobnie rzecz si� ma ze stronami prze-
znaczonymi do druku, a tak�e zawieraj�cymi identyczne dane posor-
towane na ró�ne sposoby.

Wy��czenie zawarto�ci spod dzia�ania robotów
wyszukiwarek za pomoc� elementu meta typu robots

Jedn� z metod zabraniania robotom indeksowania zawarto�ci okre�lo-
nych cz��ci witryny i niepod��ania przez nie zawartymi na stronie odno-
�nikami jest umieszczenie elementu meta typu robots na ka�dej stronie,
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która ma by	 wy��czona spod ich dzia�ania. Poprawny kod tego elementu
wygl�da nast�puj�co:

<html>
<head>
<title>Tytu� strony<title>
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
</head>

Plik robots.txt

Plik robots.txt jest prostym dokumentem tekstowym zawieraj�cym instru-
kcje skierowane do robotów wyszukiwarek, mówi�ce im, aby nie indek-
sowa�y okre�lonych cz��ci witryny. W najprostszy sposób plik ten mo�na
utworzy	 w Notatniku (PC) lub edytorze SimpleText (Macintosh).

Plik robots.txt nale�y umie�ci	 w g�ównym katalogu na serwerze. Innymi
s�owy, plik robots.txt umie�	 w tym samym katalogu, w którym znajduje
si� strona g�ówna naszej witryny, jak przedstawiono na rysunku 2.43.
Ogólna posta	 adresu pliku robots.txt wygl�da nast�puj�co:

http://www.nazwafimy.com/robots.txt

Wyszukiwarka uwzgl�dniaj�ca plik robots.txt odczytuje go, zanim prze-
szuka jak�kolwiek stron� naszej witryny. Na przyk�ad je�li nasza witryna
znajduje si� w przebudowie i nie chcemy, aby wyszukiwarki zarejestro-
wa�y jakiekolwiek informacje o niej, dopóki nie zostanie uko�czona,
w edytorze tekstu nale�y wprowadzi	 nast�puj�cy kod:

User-agent: *
Disallow: /

Kod ten nale�y zapisa	 w pliku o nazwie robots.txt. Nazwa i rozszerzenie
pliku musz� by	 dok�adnie takie. Je�eli przedstawione dyrektywy zapisze
si� na przyk�ad jako dokument w formacie Microsoft Word, plik b�dzie
nosi� nazw� robots.doc i nie zostanie zauwa�ony przez roboty.

W powy�szym przyk�adzie u�yli�my parametru User-agent, który okre-
�la, do jakich wyszukiwarek lub przegl�darek odnosz� si� dyrektywy
umieszczone w nast�pnym wierszu. Aby obj�	 dyrektyw� wszystkie
wyszukiwarki — jak powy�ej — nale�y u�y	 symbolu gwiazdki (�).
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Rysunek 2.43.
Plik robots.txt powinien
znajdowa� si� w tym
samym katalogu co stro-
na g�ówna naszej witryny.
W tym przyk�adzie strona
g�ówna to index.html

Dyrektywa Disallow s�u�y do okre�lania katalogów i plików znajduj�-
cych si� na serwerze, które maj� by	 omijane przez wyszukiwarki.
W naszym przyk�adzie u�yli�my znaku uko�nika (/), zatem wyszuki-
warki nie b�d� indeksowa�y �adnej cz��ci witryny.

Zwykle w�a�ciciele nie chc� wy��cza	 spod dzia�ania robotów ca�ych
witryn, a jedynie niektóre ich cz��ci. Na przyk�ad witryny, na których
znajduj� si� rozwijane menu, cz�sto wykorzystuj� specjalne skrypty CGI
lub JavaScript umieszczane w zewn�trznych plikach. Poniewa� tego
rodzaju pliki i informacje nie interesuj� wyszukiwarek, mo�emy stwo-
rzy	 plik robots.txt i zabroni	 robotom indeksowa	 katalogi zawieraj�ce
te skrypty. Aby utworzy	 taki plik, w edytorze tekstu wpisujemy:

User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/

Wyszukiwarki uwzgl�dniaj�ce zawarto�	 pliku robots.txt nie zarejestruj�
�adnych informacji znajduj�cych si� na stronach zawieraj�cych nast�-
puj�cy adres URL:

http://www.nazwafirmy.com/cgi-bin/

Strony w budowie lub takie, które mog� stanowi	 potencjalne zagro-
�enie dla robotów, na przyk�ad zawieraj�ce kalendarz, równie� mo�na
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wy��czy	 spod dzia�ania robotów wyszukiwarek. Aby ochroni	 poje-
dyncz� stron� przed robotami, w edytorze tekstu nale�y wprowadzi	
nast�puj�cy kod:

User-agent: *
Disallow: /kalendarz.html

W tym przyk�adzie wyszukiwarki uwzgl�dniaj�ce dyrektywy umiesz-
czane w pliku robots.txt nie powinny indeksowa	 zawarto�ci strony
o adresie URL

http://www.nazwafirmy.com/kalendarz.html

Technologia SSI (Server-Side Includes)
Technologia SSI polega na u�yciu specjalnych polece� umieszczanych
w tek�cie standardowych komentarzy HTML. Polecenia s�u�� do dyna-
micznego generowania pewnych elementów strony, które nast�pnie
przesy�ane s� z serwera do przegl�darki lub robota wyszukiwarki. Nale�y
pami�ta	, �e przed wys�aniem strony (na przyk�ad do wyszukiwarki)
serwer sk�ada j� z okre�lonych przez jej twórc� elementów. Zatem
dowolna strona utworzona za pomoc� technologii SSI musi zawiera	
najwa�niejsze elementy strony przyjaznej wyszukiwarkom: tekst, w któ-
rym wyst�puj� s�owa kluczowe, i schemat nawigacyjny czytelny dla
robotów.

Rysunek 2.44 przedstawia proces sk�adania strony w technologii SSI
przez serwer na podstawie polece� umieszczonych w komentarzach
HTML i wysy�ania jej do robota wyszukiwarki.

Twórcy witryn mog� z�o�y	 stron� z elementów dowolnego typu. Naj-
cz��ciej s� to nag�ówki, elementy nawigacyjne i oczywi�cie w�a�ciwa tre�	
strony.

By strony SSI by�y przyjazne wyszukiwarkom, ka�da z�o�ona strona
powinna zawiera	 s�owa kluczowe w tytule, elementach meta, widocz-
nym tek�cie sekcji body oraz opisach alternatywnych. Je�eli mechanizm
nawigacyjny umieszczany jest na stronie w drodze wstawiania SSI (za
pomoc� polecenia include), nale�y si� upewni	, �e ma on form�
przyjazn� wyszukiwarkom. Je�eli mamy w�tpliwo�ci, mo�na zbudo-
wa	 dwa mechanizmy nawigacyjne: jeden przeznaczony dla u�ytkow-
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Rysunek 2.44.
Strony w technologii SSI
s� sk�adane na serwerze,
a nast�pnie wysy�ane do
robota wyszukiwarki. Je�li
tylko ko	cowa posta�
strony ma optymaln�
form�, mo�e zdoby� wy-
sok� pozycj� rankingow�

ników witryny, drugi odpowiedni dla robotów. Widoczno�	 witryny
w wyszukiwarkach mo�e zwi�kszy	 zestaw odno�ników tekstowych
znajduj�cych si� na dole ka�dej strony.

Strony internetowe tworzone za pomoc� technologii SSI maj� rozsze-
rzenie .shtml lub .shtm. Przyk�adowo je�li do budowy fikcyjnej witryny
firmy TranquiliTeas wykorzystaliby�my technologi� SSI, adres strony
po�wi�conej herbacie oolong mia�by posta	:

http://www.tranquiliteasorganic.com/oolongtea.shtml

Poniewa� przedstawiony wcze�niej adres URL nie zawiera �adnych
znaków specjalnych charakterystycznych dla adresów dynamicznych
(?, &, $, =, + lub %), jest on przyjazny wyszukiwarkom.

Wyszukiwarki zewn�trzne i wewn�trzne
Je�eli nasza witryna zawiera wewn�trzn� wyszukiwark�, sposób pre-
zentowania wyników w niej mo�e wskazywa	, na ile prowadzona przez
nas akcja wewn�trznej optymalizacji witryny jest skuteczna.

Sposób i miejsce prezentowania stron naszej witryny w wyszukiwar-
kach komercyjnych wskazuj�, na ile skuteczna jest prowadzona przez
nas kampania promocyjna i optymalizacyjna witryny pod k�tem

Ostrze�enie

Najistotniejszym proble-
mem dotycz�cym stron
internetowych sk�adanych
z wielu elementów SSI
jest czas �adowania. Gdy
robot wyszukiwarki za��-
da od serwera strony,
serwer powinien przes�a�
j� tak szybko, jak to tylko
mo�liwe. Cz�sto zdarza
si� jednak, �e proces ge-
nerowania strony przez
serwer trwa bardzo d�ugo.
W rezultacie robot mo�e
uzna� to za b��d i opu�ci�
serwer bez zarejestrowa-
nia informacji, które znaj-
dowa�y si� w witrynie.
Jest to cz�sty powód
pomijania przez wyszu-
kiwarki niektórych pod-
stron witryn internetowych.
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wyszukiwarek zewn�trznych. Sumuj�c wnioski wyci�gni�te na podsta-
wie analizy tych dwóch �róde� informacji, mo�na okre�li	 skuteczno�	
zabiegów optymalizacyjnych prowadzonych na naszej witrynie.

Wewn�trzna wyszukiwarka witryny jest cennym �ród�em s�ów kluczo-
wych, poniewa� dzi�ki niej mo�emy skonfrontowa	 informacje, które
u�ytkownicy wpisuj� w zapytaniach do wyszukiwarek zewn�trznych
w celu znalezienia naszej witryny, z informacjami wpisywanymi w wy-
szukiwarce wewn�trznej, gdy ju� odwiedzaj�cy trafi� do naszej witryny.

Na przyk�ad je�li uznamy, �e u�ytkownik ko�cowy jest w stanie —
korzystaj�c z wewn�trznej wyszukiwarki witryny — znale�	 okre�lony
ciesz�cy si� popularno�ci� produkt, natomiast nie mo�e tego produktu
znale�	 w wyszukiwarkach zewn�trznych, warto rozwa�y	 umieszczenie
w indeksach wyszukiwarek dynamicznego adresu URL okre�lonej pod-
strony w ramach programu typu „p�a	 za umieszczenie”.

Za pomoc� wyszukiwarki wewn�trznej warto monitorowa	 nast�pu-
j�ce dane:

� najcz��ciej wykonywane zapytania (najcz��ciej poszukiwane wy-
ra�enia),

� najrzadziej wykonywane zapytania (najrzadziej poszukiwane wy-
ra�enia),

� zapytania, którym nie odpowiada�y �adne rezultaty (najcz��ciej
zadawane zapytania, którym nie odpowiada�y �adne rezultaty),

� odsetek zapyta�, którym nie odpowiada�y �adne rezultaty,

� zapytania, którym odpowiada�y pewne rezultaty, lecz u�ytkow-
nicy nie byli nimi zainteresowani (najcz��ciej zadawane zapyta-
nia, które zwraca�y pewne rezultaty, lecz nie powodowa�y one
klikni�cia wyniku).

Je�eli oka�e si�, �e zapytaniom najcz��ciej zadawanym wewn�trznej
wyszukiwarce naszej witryny nie odpowiadaj� �adne rezultaty, nale�y
podj�	 stosowne kroki i da	 u�ytkownikom to, czego si� domagaj�. Jako
uzupe�nienie tego tematu nale�y doda	, �e zgodnie z artyku�em User
Interface Engineering raportu Getting Them to What They Want sporz�dzo-
nego przez ekspertów w dziedzinie ergonomii interfejsów u�ytkownika,
Erika Ojakaara i Jareda Spoola, u�ytkownikom znacznie cz��ciej udaje si�
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znale�	 poszukiwan� zawarto�	, gdy pos�uguj� si� kategoriami, nazwami
dzia�ów i odno�nikami tekstowymi, ani�eli wewn�trzn� wyszukiwark�
witryny. U�ytkownicy, którzy nie korzystali z wyszukiwarki, znacznie
cz��ciej znajdowali poszukiwane informacje. Je�eli zatem u�ytkownicy
naszej witryny zbyt intensywnie korzystaj� z wyszukiwarki wewn�trz-
nej, mo�e to �wiadczy	 o tym, �e maj� problemy ze znalezieniem
po��danych informacji przy u�yciu podstawowego schematu nawiga-
cyjnego witryny.

Innym testem skuteczno�ci zabiegów optymalizacyjnych jest sprawdze-
nie zawarto�ci elementu meta typu description. Je�li opis z tego znacz-
nika wy�wietlany jest na li�cie rankingowej wyszukiwarki takiej, jak
Yahoo!, i dana witryna osi�ga w tej wyszukiwarce dobre pozycje, mo�emy
mie	 pewno�	, �e uda�o nam si� stworzy	 opis skuteczny pod k�tem
wyszukiwarek komercyjnych.

Zawarto�	 opisów w elementach meta typu description poszczegól-
nych stron nale�y zestawi	 z danymi pochodz�cymi z wyszukiwarki
wewn�trznej. Wiele wyszukiwarek wewn�trznych obok tytu�ów zna-
lezionych podstron wy�wietla tak�e zawarto�	 elementu meta z opisem.
Je�eli niewiele osób klika odno�nik do rozpatrywanej strony umiesz-
czony na li�cie wyników, mo�e to oznacza	, �e opis oraz tytu� strony
nie s� zbyt udane i s� nieskuteczne w przypadku za�o�onej docelowej
grupy odbiorców trafiaj�cych na nasz� witryn�.

Komponent popularno�ci
Komponent popularno�ci zyskuje coraz wi�ksze znaczenie w algoryt-
mach wyszukiwarek. Stanowi dla wyszukiwarki cenne �ród�o informacji
o przydatno�ci witryny dla u�ytkowników ko�cowych. Innymi s�owy,
witryny, które u�ytkownicy uwa�aj� za przydatne, uzyskuj� wy�sz� pozy-
cj� rankingow� dla okre�lonego s�owa lub wyra�enia kluczowego.

Je�eli dwie witryny maj� podobn�, przyjazn� wyszukiwarkom architek-
tur� odno�ników oraz podobn� zawarto�	 merytoryczn�, witryna bardziej
popularna uzyska lepsz� pozycj� rankingow�, poniewa� wiarygodne
witryny publikuj� odno�niki tylko do witryn zawieraj�cych cenne infor-
macje, a u�ytkownicy regularnie odwiedzaj� te witryny, które publikuj�
informacje wysokiej jako�ci.
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Stworzenie witryny, która zyskuje uznanie zarówno redaktorów kata-
logów, jak i u�ytkowników ko�cowych, jest zatem bardzo wa�ne dla
zachowania najwy�szej widoczno�ci w wyszukiwarkach.

Jak wspomnieli�my w rozdziale 1., komponent popularno�ci sk�ada si�
z kilku elementów, w tym popularno�ci odno�ników oraz ruchu inter-
netowego generowanego przez odno�niki.

Popularno�� odno�nika
Popularno�� odno�nika (ang. link popularity) do okre�lonej strony to wska�nik
definiowany jako liczba i jako�	 stron, na których opublikowano odno-
�nik. Popularyzacja odno�nika to nie tylko pozyskanie mo�liwie naj-
wi�kszej liczby ��czy do okre�lonej strony. Jako�	 stron publikuj�cych
dany odno�nik liczy si� o wiele bardziej ni� ich liczba.

G�ówne wyszukiwarki ju� dawno nie licz� tylko liczby odno�ników pro-
wadz�cych do rozpatrywanej witryny. Pewne odno�niki s� bardziej wia-
rygodne ni� pozosta�e, zw�aszcza gdy we�miemy pod uwag� darmowe
farmy odno�ników s�u��ce do oszukiwania wyszukiwarek i sztucznego
zwi�kszania popularno�ci witryn. Dlatego witryny, do których prowadz�
odno�niki z wiarygodnych witryn wysokiej jako�ci, uzyskuj� wy�szy
wska�nik popularno�ci ni� witryny, do których prowadz� odno�niki
z witryn kiepskich.

Witryna, do której prowadz� trzy wysokiej jako�ci odno�niki, zwykle
uzyskuje lepsz� pozycj� rankingow� ni� witryny, do których prowadzi
sto ��czy niskiej jako�ci. Przygotowuj�c kampani� popularyzacji odno-
�nika, bardzo starannie nale�y wybra	 witryny i strony, na których mamy
zamiar opublikowa	 odno�nik. Nale�y zacz�	 od najbardziej wiarygod-
nych stron internetowych.

Katalogi witryn internetowych

Za�ó�my, �e utworzyli�my sklep internetowy firmy sprzedaj�cej herbaty
naturalne. W tej witrynie firma nie tylko sprzedaje herbat�, lecz rów-
nie� publikuje przepisy na przygotowanie herbat aromatyzowanych.
Aby odno�nik do tej witryny zdoby� maksymaln� mo�liw� popularno�	
w g�ównych katalogach, witryn� mo�na zg�osi	 do wielu kategorii.
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W jednym z katalogów strona g�ówna tej witryny mo�e na przyk�ad
trafi	 do nast�puj�cej kategorii:

Shopping > Online Stores > Food & Wine > Beverages > Tea >
Specialty Teas

(Zakupy > Sklepy internetowe > Jedzenie i wina > Napoje > Herbata >
Herbaty delikatesowe)

Strona z przepisami na przygotowanie herbaty smakowej mo�e by	 przy-
pisana do zupe�nie innej kategorii:

Lifestyle > Food/Wine > Beverages > Tea > Tea Recipes > Spiced Tea
(Styl > Jedzenie i wina > Napoje > Herbata > Herbata — przepisy >
Herbata aromatyzowana)

Co wi�cej, je�li za sklepem internetowym stoi prawdziwy sklep, do
którego mo�na pój�	 i zrobi	 zakupy na miejscu, stron� mo�na rów-
nie� doda	 do kategorii regionalnej w odpowiednim katalogu.

Nie wszystkie witryny mog� zg�asza	 swoje podstrony do ró�nych kate-
gorii w katalogach. Je�eli jednak na poszczególnych stronach witryny
wyst�puj� niepowtarzalne, pomocne informacje, na przyk�ad wskazówki,
porady, definicje (s�owniki, leksykony, przewodniki) i specjalistyczne
artyku�y, warto pokusi	 si� o zg�oszenie poszczególnych stron do ró�nych
kategorii zgodnych z tematyk� tych stron, poniewa� znacznie zwi�ksza
to szans� otrzymania kilku wpisów w ró�nych kategoriach katalogu.

Witryny bran�owe

Istniej� bardzo wiarygodne witryny prezentuj�ce informacje na bardzo
specjalistyczne tematy. Je�eli na przyk�ad szukamy poradnika medycz-
nego, odno�nik do niego na pewno znajdzie si� w witrynie WebMd.com.
Odno�nik prowadz�cy do witryny o tematyce zdrowotnej opublikowany
w witrynie WebMd.com mo�e zyska	 na popularno�ci. Je�eli w naszej
witrynie oferujemy do pobrania darmow� wersj� testow� jakiego� pro-
gramu, odpowiednie ��cze mo�na opublikowa	 na stronach shareware.com
lub download.com. Je�eli prowadzimy witryn�, w której znajduj� si� rady
z dziedziny marketingu, warto poszuka	 witryny, która publikuje podobne
tre�ci, i zaoferowa	 napisanie artyku�u.
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Zwi�zki bran�owe

Wiele zwi�zków bran�owych udost�pnia mo�liwo�	 opublikowania w ich
witrynach odno�nika do witryn swoich cz�onków. Jest to kolejny sposób
popularyzacji odno�nika, poniewa� zwi�zki bran�owe uwa�ane s� za godne
zaufania �ród�a informacji.

Instytucje edukacyjne

Nie nale�y zapomina	, �e w naszej witrynie informacji mog� szuka	
studenci lub pracownicy wy�szych uczelni zwi�zani kierunkowo z dzia-
�alno�ci� naszej firmy lub tematyk� witryny. Na przyk�ad profesor na
uczelni artystycznej mo�e szuka	 informacji na temat postrzegania barw,
a student teologii na temat religii buddyjskiej. Odno�niki opublikowane
w witrynach edukacyjnych s� istotne nie tylko ze wzgl�du na kompo-
nent popularno�ci, mog� równie� przyczyni	 si� do wyrabiania marki.
Wielu studentów mo�e pami�ta	 o naszej witrynie, kiedy rozpocznie
karier� zawodow�.

Pozyskiwanie odno�ników
W celu znalezienia wiarygodnych witryn bran�owych nale�y pos�u�y	
si� wyszukiwarkami lub katalogami. Je�eli jaka� witryna pojawia si� nie-
zmiennie na pocz�tku listy rankingowej g�ównych wyszukiwarek i kata-
logów, to mo�na przyj�	, �e jest wiarygodnym miejscem na opubliko-
wanie odno�nika.

W ramach zapytania do wyszukiwarki nale�y wpisa	 podstawowe s�owa
kluczowe obs�ugiwane przez nasz� witryn�; pó�niej trzeba przeanalizo-
wa	 uzyskane wyniki. Teraz trzeba wybra	 najlepsze witryny, które bez-
po�rednio nie konkuruj� z nasz�, i sprawdzi	, czy posiadaj� dzia� typu
��cza, Linki lub Zasoby. S� to strony, na których hipotetycznie mo�emy
umie�ci	 odno�nik do naszej witryny.

Aby spowodowa	 wzrost popularno�ci odno�nika, nale�y si� upewni	,
�e witryny, w których chcemy go umie�ci	, wyst�puj� w trzech najpo-
pularniejszych katalogach.

Wyst�puj�c o publikacj� odno�nika do naszej witryny w witrynie bran�o-
wej lub niekonkurencyjnej witrynie o podobnej tematyce, warto postara	
si� nie zabiera	 cennego czasu jej w�a�cicielowi. Pro�ba o umieszczenie
odno�nika powinna by	 tak sformu�owana, a samo jej spe�nienie tak
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�atwe, aby nie sprawi	 zbytnich problemów jej adresatowi. Nale�y wys�a	
uprzejmy e-mail do w�a�ciciela wybranej witryny, skomplementowa	
konkretne elementy wyst�puj�ce na okre�lonych stronach tej witryny
(tak aby wiedzia�, �e j� ogl�dali�my), poda	 dok�adny adres URL naszej
witryny i opis, który chcieliby�my umie�ci	 w jego s�siedztwie, oraz
wyja�ni	, jakie korzy�ci mo�e przynie�	 opublikowanie odno�nika do
naszej witryny.

Jeszcze lepszym sposobem nak�onienia w�a�cicieli wybranych witryn
do opublikowania odno�nika do naszej strony jest wykonanie uderzenia
wyprzedzaj�cego i umieszczenie w odpowiednim dziale naszej witryny
odno�ników do ich witryn. Nast�pnie mo�emy ich poprosi	 o zatwier-
dzenie tytu�u i opisu opublikowanego odno�nika. Je�eli nasza witryna
spodoba si� w�a�cicielowi wybranej witryny, ch�tnie zrewan�uje si�
podobn� przys�ug�.

Nale�y uwa�a�, do kogo si� pod��czamy
Ka�da wyszukiwarka wyra�nie ostrzega, �e umieszczanie odno�ników
do „z�ego towarzystwa” mo�e na dan� witryn� �ci�gn�	 k�opoty. Chocia�
nie jeste�my w stanie w pe�ni kontrolowa	, jakie witryny umieszczaj�
odno�niki do naszej, to posiadamy ca�kowit� w�adz� nad odno�nikami,
które umieszczamy u siebie. Nie nale�y zatem publikowa	 ��czy do wi-
tryn oszukuj�cych wyszukiwarki w celu sztucznego zwi�kszania popu-
larno�ci.

Nale�y si� upewni	, czy dzia� ��cza w naszej witrynie jest jej cz��ci�,
jest obecny w schemacie nawigacyjnym witryny i znajduje si� na tym
samym serwerze WWW. Je�eli strona zawieraj�ca ��cza nie jest cz��ci�
naszej witryny, bardzo prawdopodobne jest, �e strona zostanie ukarana
za sztuczne zwi�kszanie popularno�ci odno�ników. Jeden z najlepszych
mo�liwych adresów URL strony z ��czami na witrynie TranquiliTeas
jest nast�puj�cy:

http://www.tranquiliteasorganic.com/links.html

Najlepiej jest publikowa	 odno�niki jedynie do wiarygodnych witryn
internetowych.
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Ruch internetowy
Gromadzenie odno�ników z innych witryn nie wystarczy do osi�gni�-
cia d�ugotrwa�ej popularno�ci witryny. U�ytkownicy powinni otrzy-
ma	 po��dane informacje ju� po wej�ciu na nasz� witryn�. W idealnych
warunkach, wykonuj�c zapytanie w wyszukiwarce, u�ytkownicy otrzy-
muj� list� wyników, w�ród których znajduje si� równie� odno�nik do
naszej witryny. Po jego klikni�ciu u�ytkownik przechodzi bezpo�red-
nio do strony zawieraj�cej poszukiwane informacje. Nie zawsze jed-
nak u�ytkownicy ograniczaj� si� do tej jednej znalezionej podstrony.
Czasami odwiedzaj�cy poruszaj� si� po witrynie, zwykle w zakresie od
trzech do pi�ciu klikni�	, aby upewni	 si�, �e prezentowane w niej
informacje s� wiarygodne.

Je�eli oka�e si�, �e u�ytkownik odwiedzaj�cy witryn� nie mo�e zna-
le�	 po��danych informacji, kliknie przycisk Wstecz, �eby powróci	 do
strony z wynikami wyszukiwania. Wyszukiwarki potrafi� ustali	, czy
u�ytkownik zosta� na stronie, któr� odwiedzi�, czy szybko z niej po-
wróci�. Wyznaczone w ten sposób wspó�czynniki okre�laj� nat��enie
ruchu na witrynie.

Wiele wyszukiwarek mo�e wyznacza	 nast�puj�ce wspó�czynniki:

� ile razy u�ytkownicy klikn�li odno�nik prowadz�cy do naszej
witryny,

� jak d�ugo u�ytkownicy przebywaj� na naszej witrynie,

� jak cz�sto u�ytkownicy powracaj� do naszej witryny.

Je�eli nasi odbiorcy docelowi ci�gle klikaj� odno�niki prowadz�ce z wy-
szukiwarki do naszej witryny, a pó�niej przebywaj� na niej w celu zgroma-
dzenia interesuj�cych ich informacji, to popularno�	 witryny ro�nie.
Je�eli jednak klikaj� odno�nik do naszej witryny i nie znajduj� na niej
interesuj�cych informacji, co objawia si� tym, �e powracaj� na stron�
z wynikami wyszukiwania, to popularno�	 witryny maleje. Innymi s�owy,
to u�ytkownicy witryny maj� wp�yw na jej widoczno�	 w wyszuki-
warkach.



Rozdzia� 2.  Jak tworzy� jeszcze lepsze strony internetowe — pliki tekstowe 163

Kryteria bezpo�rednio niezwi�zane
z zawarto�ci� witryny wp�ywaj�ce
na jej pozycj� rankingow�
Niektóre zjawiska zwi�zane z popularno�ci� odno�ników s� przyk�a-
dami sk�adników niezale�nych od zawarto�ci witryny, czyli takich, na które
w�a�ciciele witryn nie maj� wp�ywu, lecz które wp�ywaj� na jej pozycj�
rankingow�.

Projektanci witryn maj� ca�kowit� kontrol� nad s�owami, które umiesz-
czaj� na stronach witryny, i nad tym, gdzie umieszcz� te s�owa. Maj�
wp�yw na sposób wzajemnego ��czenia podstron witryny. W praktyce
sk�adniki zale�ne od zawarto�ci witryny mog� by	 generowane kom-
puterowo w celu �atwego, lecz sztucznego osi�gania wysokich pozycji
rankingowych, co jest jednym z powodów, dla którego tak popularne
sta�o si� tworzenie stron otwieraj�cych.

Poniewa� odpowiedni� g�sto�	 rozmieszczenia i priorytet s�ów kluczo-
wych mo�na �atwo symulowa	 lub uzyska	, wyszukiwarki, wyznaczaj�c
pozycj� rankingow� witryny, w coraz wi�kszym stopniu polegaj� na
kryteriach niezwi�zanych bezpo�rednio z zawarto�ci� witryny. Popu-
larno�	 odno�ników i ruch na witrynie s� dwoma przyk�adami takich
kryteriów. Jednak oszu�ci odkryli sposoby sztucznego zwi�kszania popu-
larno�ci poprzez pod��czanie witryny do farm ��czy, pier�cieni, spamo-
wania domen i tym podobnych. Z tej przyczyny wyszukiwarki konty-
nuuj� poszukiwania skuteczniejszych kryteriów oceny witryn.

Rozwa�ania dotycz�ce
projektu witryny
Niektóre z najpi�kniejszych witryn internetowych tworzone s� ca�ko-
wicie w technologii Flash. Istnieje wiele witryn starannie wzbogaconych
elementami graficznymi zachowuj�cymi estetyk� kolorów, wyj�tkowych
czcionek i ruchu. Dzi�ki mistrzowskim kampaniom promocyjnym
w tych witrynach panuje du�y ruch, a sprzeda� ro�nie.

Aby tego rodzaju witryny by�y bardziej przyjazne wyszukiwarkom,
eksperci od promocji witryn w wyszukiwarkach zalecaj� umieszczanie
w nich widocznego tekstu HTML. Mog� tak�e zaleci	 stosowanie
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wska�ników po�o�enia i zestawu odno�ników tekstowych umieszczo-
nych na dole ka�dej strony. Radz�, aby na ka�dej stronie wstawi	 jeden
akapit zawieraj�cy 250 s�ów tekstu. Jednak te wszystkie elementy, cho-
cia� bardzo wa�ne dla widoczno�ci witryny w wyszukiwarkach, mog�
zak�óci	 i zepsu	 projekt graficzny oraz wra�enie, jakie robi okre�lona
witryna. Co powinien w takiej sytuacji zrobi	 jej w�a�ciciel?

Witryny internetowe tworzy si� przede wszystkim z my�l� o u�ytkowni-
kach ko�cowych. To nasi klienci kupuj� towary i us�ugi, nie wyszuki-
warki. Je�eli zatem odbiorcy wol� witryn� wykonan� w technologii Flash,
a kampania promocyjna zapewnia odpowiedni� popularno�	 i po��dan�
liczb� wizyt, to najlepszym rozwi�zaniem b�dzie skorzystanie z us�ug
typu „p�a	 za umieszczenie”. Nale�y zawsze pami�ta	, �e witryny buduje
si� z my�l� o ich odbiorcach. Badanie preferencji odbiorców ma klu-
czowe znaczenie w procesie rozwoju i promocji udanej witryny.

Mo�e si� okaza	, �e nasi odbiorcy nie maj� nic przeciwko umieszczeniu
zestawu odno�ników tekstowych na dole ka�dej podstrony, zw�aszcza
poni�ej linii przewijania. Odno�niki te mog� zwi�kszy	 widoczno�	
witryny w wyszukiwarkach, a co za tym idzie, równie� sprzeda�.

Wyszukiwarki nie dostosowuj� swoich kryteriów do zamierze� pro-
jektanta lub eksperta od marketingu. Czasami wzgl�dy estetyczne k�ó-
c� si� z widoczno�ci� witryny w wyszukiwarkach. Wtedy w�a�ciciel
witryny musi zdecydowa	, co jest wa�niejsze: osobiste poczucie estetyki
czy zwi�kszona widoczno�	 w wyszukiwarkach.

„Wodotryski” na stronie
Flash, DHTML, aktywne przyciski wykonane w JavaScripcie, Ajax i ani-
macje dodaj� witrynie szyku i atrakcyjno�ci. Niektóre z tych elemen-
tów mog� u�atwi	 nawigacj� na stronie i sprawi	, �e b�dzie ona bardziej
czytelna. Widzimy wi�c, �e „wodotryski” niekoniecznie s� czym� z�ym
— pod warunkiem �e s�u�� wygodzie u�ytkowników.

Opisywane dodatki mog� jednak przeszkadza	 w przeprowadzeniu kam-
panii w wyszukiwarkach. Wyszukiwarki zawsze szukaj� na stronach
tekstu, a niektóre projekty witryn nie zawieraj� w ogóle tekstu do indek-
sowania, jak na przyk�ad ma to miejsce w przypadku witryn wykonanych

Wskazówka

Nie nale�y zak�ada�,
�e dzia� marketingu lub
projektanci witryn w na-
szej firmie wiedz�, jakie
s� preferencje odbiorców
bez ich testowania
z uwzgl�dnieniem kon-
kretnych stron. Je�eli
posiadamy wersj� witry-
ny stworzon� w technolo-
gii Flash, nale�y utworzy�
tak�e wersj� HTML. Pó�-
niej warto porówna� ruch
na obu. By� mo�e oka�e
si�, �e cz��ciej odwiedza-
na jest wersja HTML,
natomiast witryna wyko-
nana w technologii Flash,
chocia� jest rzadziej odwie-
dzana, generuje wi�ksz�
sprzeda�.
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w ca�o�ci w technologii Flash. Pewne witryny zawieraj� tekst nasycony
s�owami kluczowymi, jednak ich konstrukcja i schemat nawigacji nie
daj� robotom dost�pu do niego.

Wybór technologii i metod tworzenia witryny mo�e tak�e niekorzyst-
nie wp�yn�	 na proces jej przeszukiwania przez roboty. Innymi s�owy,
fakt, �e przyciski nawigacyjne zaprojektowano i wykonano we Flashu,
nie jest �ród�em problemu — dla wyszukiwarek problem stanowi to,
�e przyciski zapisane zosta�y w plikach w standardzie Flash.

Najlepszy projekt zawsze poprzedzony jest przemy�leniami, planami,
testowaniem i dopiero na ko�cu przychodzi czas na implementacj�. Je�eli
wiemy, �e nasza firma b�dzie promowa	 witryn� w wyszukiwarkach
w ramach internetowej kampanii marketingowej, stworzenie szablo-
nów przyjaznych wyszukiwarkom przyczyni si� do oszcz�dno�ci czasu
i pieni�dzy.

JavaScript a widoczno�� w wyszukiwarkach
JavaScript jest skryptowym j�zykiem programowania, dzi�ki któremu
twórcy maj� mo�liwo�	 wzbogacania witryn internetowych inteligent-
nymi elementami interaktywnymi. Najpowszechniejszymi zastosowa-
niami JavaScriptu s� skrypty obs�uguj�ce aktywne przyciski typu rollover,
otwieraj�ce wyskakuj�ce okienka typu pop-up, sprawdzaj�ce popraw-
no�	 danych w formularzach, tworz�ce rozwijane menu nawigacyjne.
Moda na aktywne przyciski wykorzystuj�ce JavaScript tak si� rozpo-
wszechni�a, �e nieraz s� one standardowymi i nieodzownymi elementami
programów wspomagaj�cych projektowanie witryn.

Zastosowanie JavaScriptu do tworzenia schematu nawigacyjnego witryny
mo�e znacznie zmniejszy	 dost�pno�	 odno�ników dla robotów. W chwili
obecnej wi�kszo�	 wyszukiwarek nie pod��a w ogóle odno�nikami osa-
dzonymi w skryptach JavaScript (dotyczy to mi�dzy innymi aktywnych
przycisków i menu) lub zbiór rodzajów indeksowanych odno�ników
jest mocno zaw��ony.

Niektóre elementy kodu w JavaScripcie s� bardziej przyjazne dla wyszu-
kiwarek ni� pozosta�e. Generalnie rzecz ujmuj�c, im prostszy skrypt,
tym wi�ksze prawdopodobie�stwo, �e robot b�dzie w stanie pod��a	
okre�lonym ��czem.
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Okre�lanie zawarto�ci alternatywnej
za pomoc� elementu noscript

Element noscript s�u�y do podawania zawarto�ci alternatywnej dla u�yt-
kowników, których przegl�darki nie obs�uguj� JavaScriptu lub którzy
wy��czyli obs�ug� skryptów JavaScript w przegl�darce. Je�li stosujemy
element noscript, umieszczamy go pomi�dzy znacznikami <head> oraz
</head>. Listing 2.2 przedstawia sposób prawid�owego u�ycia elementu
noscript na przyk�adzie kodu �ród�owego HTML fikcyjnej witryny
firmy TranquiliTeas.

Listing 2.2. U�ycie elementu <noscript>

<noscript>
<h1>Organic green, oolong, and herbal tea</h1>
<p>TranquiliTeas Organic Teas offers a wide range of gourmet
organic teas at wholesale prices.</p>
<p>To view our selection of choice organic teas, please
select one of the links below:</p>
<ul>
<li><a href="herbalteas.html>Herbal teas</a></li>
<li><a href="greenteas.html>Green teas</a></li>
<li><a href="oolongteas.html>Oolong teas</a></li>
<li><a href="blackteas.html>Black teas</a></li>
<li><a href="teasets.html>Tea sets and accessories</a></li>
<li><a href="teas.html>Teas</a></li>
</ul>
<p>If you would like more information about our organic teas
or would like to order one of our catalogs, please fill out
our <a href="contact.html">contact</a> form or call us at 1-
800-XXX-XXXX.</p>
</noscript>

Element noscript a spam w wyszukiwarkach

Niestety, wiele osób uciekaj�cych si� do nieuczciwych metod promocji
witryn odkry�o, �e wykorzystuj�c element noscript, mo�na ukry	 na
stronie ró�ne teksty, nawet gdy strona nie zawiera �adnych skryptów
JavaScript. Dzia�anie to ma na celu popraw� pozycji rankingowej wi-
tryny. Nigdy nie nale�y wykorzystywa	 tego elementu do ukrywania
odno�ników lub zawarto�ci niezwi�zanej z tematyk� strony, których
w �adnym razie nie chcemy pokazywa	 u�ytkownikom.

Z powodu cz�stych nadu�y	 wi�kszo�	 wyszukiwarek ignoruje lub obni�a
znaczenie tekstu znajduj�cego si� w elemencie noscript. Ponadto ponie-
wa� wi�kszo�	 u�ytkowników nigdy nie ma okazji obejrze	 zawarto�ci
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tego elementu, wyszukiwarki ignoruj� wszystkie ukryte znaczniki (z wy-
j�tkiem elementu title, który tak naprawd� nie jest ukryty) lub przy-
najmniej nie wykorzystuj� znajduj�cego si� w nich tekstu do okre�lania
pozycji rankingowej.

Umieszczanie dodatkowego kodu HTML w elemencie noscript mo�e
równie� znacznie wyd�u�y	 czas �adowania stron witryny.

Przed dodaniem do strony jakiegokolwiek kodu JavaScript i elementu
noscript warto si� zastanowi	, czy ten kod jest potrzebny. Je�li skrypt
zosta� dobrze napisany, element noscript jest zb�dny. Niejedna witryna
pozyskuje wielu odwiedzaj�cych kierowanych przez wyszukiwarki, nie
wykorzystuj�c nawet fragmentu kodu w JavaScripcie.

Ramki a optymalizacja witryny
pod k�tem wyszukiwarek
Debata nad tym, czy do budowy witryn powinno si� stosowa	 ramki,
trwa od czasu, gdy przegl�darki by�y w stanie je wy�wietla	. Specjali�ci
od u�yteczno�ci witryn internetowych odradzaj� ich u�ycie, poniewa�
poprawne dodanie okre�lonej strony z ramkami do listy ulubionych stron
zazwyczaj wykracza poza mo�liwo�ci u�ytkowników witryny. Równie�
adres URL pojawiaj�cy si� w przegl�darce nie odpowiada dok�adnie
wy�wietlanej zawarto�ci. Podzielone s� tak�e opinie u�ytkowników ko�-
cowych na temat ramek — uwielbiaj� je lub ich nienawidz�. Pocz�tkuj�-
cym w �wiecie Internetu cz�sto towarzyszy poczucie zagubienia, gdy
maj� do czynienia z nawigacj� opart� na ramkach. Bardziej do�wiadczeni
u�ytkownicy preferuj� strony bez ramek. Generalnie wi�kszo�	 osób
woli ogl�da	 i u�ywa	 witryny bez ramek, je�li istnieje taka mo�liwo�	.

Je�eli tworzymy now� witryn� lub modyfikujemy istniej�c�, zdecydo-
wanie odradzam u�ycie ramek. Wyszukiwarki potrafi� sobie ju� radzi	
z tre�ci� umieszczon� w ramkach. Odno�niki zamieszczone na stronie
z wynikami wyszukiwania odsy�aj� jednak u�ytkowników na strony poz-
bawione schematów nawigacyjnych. Witryna oparta na ramkach mo�e by	
przyjazna dla wyszukiwarek, cho	 wymaga to nieco planowania i pracy.
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Cechy ramek a sposób dzia�ania wyszukiwarek

Cho	 wszystkie roboty wyszukiwarek indeksuj� tekst i pod��aj� odno-
�nikami, podstawowy problem z pocz�tkowym kodem definiuj�cym
ramki polega na tym, �e nie zawiera on w�a�ciwej tre�ci, czyli tekstu ze
s�owami kluczowymi, ani te� odno�ników, którymi mog�yby si� poru-
sza	 roboty. Listing 2.3 przedstawia typowy kod HTML definiuj�cy ramki
na naszej fikcyjnej witrynie TranquiliTeas.

Listing 2.3. Kod definiuj�cy prosty zestaw ramek

<html>
<head>
<title>Organic green, oolong, and herbal tea from
TranquiliTeas Organic Teas</title>
<meta name="description" content="Get gourmet herbal, green,
and oolong teas at wholesale prices from TranquiliTeas.
Organic tea importer offers decaffeinated herbal teas and
other herbal blends. Black, oolong, green, and iced teas
available as loose tea or in tea bags." />
<meta name="keywords" content="organic teas green oolong tea
herbal blends TranquiliTeas decaffeinated loose tea bags" />
</head>
<frameset cols="120,*" border="0" framespacing="0"
frameborder="no" marginheight="0" marginwidth="0">
<frame src="buttons.html" name="navigation" noresize
scrolling="no" border="0" marginheight="0" marginwidth="0"
/>
<frame src="content.html" name="content" noresize
scrolling="auto" border="0" marginheight="0" marginwidth="0"
/>
</frameset>
<body>
</body>
</html>

Po krótkiej analizie tego kodu zauwa�amy, dlaczego wiele witryn opar-
tych na ramkach nie spisuje si� zbyt dobrze w wyszukiwarkach. Strona
definiowana przez zaprezentowany kod nie ma praktycznie �adnej tre�ci
oprócz zawarto�ci elementów title oraz meta. Je�eli wyszukiwarka —
wzorem Google — do wyznaczania pozycji rankingowej nie bierze pod
uwag� elementów meta, to jedyn� tre�ci� strony wykorzystywan�
w ustalaniu pozycji witryny b�dzie tylko i wy��cznie tytu�. Pojedyncze
wyra�enie kluczowe nie mo�e skutecznie opisywa	 zawarto�ci strony
ani �wiadczy	 o jej jako�ci.
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Element noframes

Przegl�darka internetowa mo�e teoretycznie wy�wietli	 dwie wersje wi-
tryny z ramkami. Je�eli przegl�darka obs�uguje ramki, wy�wietla zawar-
to�	 w ramkach, a je�li nie, prezentuje tre�	 umieszczon� pomi�dzy
znacznikami <noframes> i </noframes>.

Je�eli nasza witryna oparta jest na ramkach, koniecznie nale�y umie�ci	
pomi�dzy tymi znacznikami adekwatny tekst zawieraj�cy s�owa kluczowe
oraz odno�niki do najwa�niejszych podstron. Dzi�ki temu robot b�dzie
móg� przeszuka	 tekst stanowi�cy jej esencj�.

Listing 2.4 przedstawia krótki przyk�ad poprawnie napisanej strony
pocz�tkowej definiuj�cej ramki. (Gdybym mia�a u�o�y	 prawdziwy opis
pomi�dzy znacznikami, u�y�abym przynajmniej 200 – 400 s�ów w kilku
sk�adnych zdaniach, tak aby wyszukiwarki i odbiorcy wiedzieli, �e maj�
do czynienia z zawarto�ci� o wysokiej jako�ci. Warto równie� zwróci	
uwag�, �e w prezentowanym kodzie do sekcji head strony doda�am
arkusz stylów, by wygl�d zawarto�ci w elemencie noframes odpowiada�
konwencji witryny).

W poni�szym przyk�adzie tre�	 umieszczona pomi�dzy znacznikami
<noframes> i </noframes> jest mniej wi�cej taka sama, jak zawarto�	
strony content.html wy�wietlanej w ramce.

Listing 2.4. Przyk�adowy kod HTML ilustruj�cy u�ycie elementu
noframes

<html>
<head>
<title>Organic green, oolong, and herbal tea from
TranquiliTeas Organic Teas</title>
<meta name="description" content="Get gourmet herbal, green,
and oolong teas at wholesale prices from TranquiliTeas.
Organic tea importer offers decaffeinated herbal teas and
other herbal blends. Black, oolong, green, and iced teas
available as loose tea or in tea bags." />
<meta name="keywords" content="organic teas green oolong tea
herbal blends TranquiliTeas decaffeinated loose tea bags" />
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="css/style1.css"
/><style type="text/css"></style>
</head>
<frameset cols="120,*" border="0" framespacing="0"
frameborder="no" marginheight="0" marginwidth="0">
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Listing 2.4. — ci�g dalszy

<frame src="buttons.html" name="navigation" noresize
scrolling="no" border="0" marginheight="0" marginwidth="0"
/>
<frame src="content.html" name="content" noresize
scrolling="auto" border="0" marginheight="0" marginwidth="0"
/>
</frameset>
<body>
<noframes>
<h1>Organic green, oolong, and herbal tea</h1>
TranquiliTeas Organic Teas offers a wide range of gourmet
organic teas
at wholesale prices.
To view our selection of choice organic teas, please select
one of the
links below:
<ul>
<li><a href="herbalteas.html>Herbal teas</a></li>
<li><a href="greenteas.html>Green teas</a></li>
<li><a href="oolongteas.html>Oolong teas</a></li>
<li><a href="blackteas.html>Black teas</a></li>
<li><a href="teasets.html>Tea sets and accessories</a></li>
<li><a href="teas.html>Teas</a></li>
</ul>
<p>If you would like more information about our organic teas
or would like to order one of our catalogs, please fill out
our <a href="contact.html">contact</a> form or call us at 1-
800-XXX-XXXX.</p>
</noframes>
</body>
</html>

Element noframes a spam w wyszukiwarkach

Niestety, dawno temu specjali�ci od pozycjonowania odkryli, �e wyko-
rzystuj�c element noframes, nawet gdy strona nie zawiera definicji ramek,
mog� ukrywa	 tekst i tym samym oszukiwa	 wyszukiwarki.

Z powodu szerz�cej si� fali nieprawid�owego wykorzystywania elementu
noframes wyszukiwarki zacz��y go ignorowa	 lub przypisywa	 mniejsze
znaczenie jego zawarto�ci.

Mechanizm nawigacyjny witryny z ramkami

Jak pisa�am wcze�niej, strona przyjazna dla wyszukiwarek posiada przy-
najmniej dwie formy nawigacji: przeznaczon� dla u�ytkowników i prze-
znaczon� dla robotów wyszukiwarek. Projekt witryny opartej na ramkach

Wa�na

wskazówka

Wewn�trz elementu
noframes nie nale�y
umieszcza� drugiego ze-
stawu elementów meta
lub title, poniewa� te
elementy powinny znaj-
dowa� si� w sekcji head,
a nie body. Umieszczanie
na stronach zwielokrotnio-
nych tytu�ów i elementów
meta mo�e spowodowa�
na�o�enie kary na witryn�,
poniewa� nie s�u�y to u�yt-
kownikom ko	cowym,
a jedynie zwi�kszeniu
nasycenia s�owami klu-
czowymi.
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nie jest wyj�tkiem, zw�aszcza je�eli chcemy osi�gn�	 dobr� widoczno�	
w wyszukiwarkach.

Najprostszym sposobem przekszta�cenia witryny z ramkami do postaci
bardziej przyjaznej wyszukiwarkom jest umieszczenie na dole ka�dej
strony zestawu odno�ników do innych stron. Dobrym przyk�adem jest
tu strona z rysunku 2.45: w lewej ramce umieszczono przyciski nawi-
gacyjne, a w prawej wy�wietlana jest w�a�ciwa zawarto�	. Odwiedzaj�cy
witryn� mo�e przej�	 do strony Products & Accessories (Produkty i akcesoria),
korzystaj�c z menu, które dost�pne jest zaraz po wej�ciu na witryn�,
z poziomu strony g�ównej.

Rysunek 2.45.
Tak wygl�da strona
Products & Accessories
(Produkty i akcesoria)
wy�wietlona w jednej
z ramek witryny firmy dee
Concrete Accessories

Je�li jednak w wyniku wykonania zapytania w wyszukiwarce u�ytkownik
otrzyma list� wyników, a na niej bezpo�redni odno�nik do samej strony
Products & Accessories (Produkty i akcesoria), to po jego klikni�ciu strona
ta nie zostanie umieszczona w ramce, tylko bezpo�rednio w oknie prze-
gl�darki. Mo�emy to zobaczy	 na rysunku 2.46.

Jak widzimy, pomimo tego, �e strona zosta�a wyrwana z pierwotnego
uk�adu ramek i zarazem z kontekstu, roboty mog� j� nadal przeszukiwa	
i przechodzi	 do innych podstron witryny dee Concrete Accessories
z nast�puj�cych powodów:
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Rysunek 2.46.
Tak mo�e wygl�da� stro-
na Products & Accessories
z witryny firmy dee Con-
crete Accessories po klik-
ni�ciu odno�nika na li�cie
wyników wyszukiwarki

� na dole strony znajduj� si� odno�niki tekstowe,

� w górnej cz��ci strony znajduj� si� odno�niki w postaci wska�-
ników po�o�enia,

� odno�niki tekstowe umieszczono równie� w tek�cie strony.

Dlatego kiedy tworzy si� witryn� opart� na ramkach, nale�y zadba	 o to,
aby strony wy�wietlane w ramce g�ównej zawiera�y odno�niki, którymi
mog� pod��a	 roboty. Roboty musz� mie	 mo�liwo�	 znalezienia stron
wewn�trznych witryny opartej na ramkach.

Je�eli do stron wewn�trznych nie prowadz� �adne odno�niki ze strony
pocz�tkowej zawieraj�cej uk�ad ramek, strony wewn�trzne nie zosta�y
zg�oszone do wyszukiwarek, do stron wewn�trznych nie prowadz� �adne
odno�niki z innych witryn — wyszukiwarki mog� nie by	 w stanie
zindeksowa	 stron wewn�trznych.

Ramki i JavaScript

Je�li chcemy, aby poszczególne strony naszej witryny zawsze wy�wie-
tlane by�y w kontek�cie uk�adu ramek, mo�emy na wszystkich stro-
nach witryny umie�ci	 odpowiedni kod w JavaScripcie automatycznie
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�aduj�cy stron� z ramkami, je�li nie jest ona jeszcze za�adowana. Kod
nale�y umie�ci	 wewn�trz elementu head, jak przedstawiono na przy-
k�adzie fikcyjnej witryny TranquiliTeas na listingu 2.5.

Listing 2.5. Skrypt w j�zyku JavaScript umieszczony pomi�dzy
znacznikami <head> i </head>

<html>
<head>
<title>Organic green, oolong, and herbal tea from
TranquiliTeas Organic Teas</title>
<meta name="description" content="Get gourmet herbal, green,
and oolong teas at wholesale prices from TranquiliTeas.
Organic tea importer offers decaffeinated herbal teas and
other herbal blends. Black, oolong, green, and iced teas
available as loose tea or in tea bags." />
<meta name="keywords" content="organic teas green oolong tea
herbal blends TranquiliTeas decaffeinated loose tea bags">
<script language="JavaScript">
<!--
if (top == self) self.location.href="framesetname.html";
// -->
</script>
</head>

Prezentowany skrypt nie otwiera okre�lonej strony w kontek�cie uk�adu
ramek, a jedynie �aduje wskazany plik HTML (framesetname.html) definiu-
j�cy zestaw ramek, zwykle b�d�cy stron� g�ówn�. W przypadku zastoso-
wania tego skryptu u�ytkownicy witryny nie b�d� mogli u�ywa	 przy-
cisku Wstecz przegl�darki, poniewa� powrót do pojedynczej strony
spowoduje ponowne za�adowanie zestawu ramek.

Innym sposobem pozostawienia u�ytkownikom wyboru pomi�dzy wer-
sj� witryny z ramkami i bez ramek jest umieszczenie odpowiednich opcji
na stronie g�ównej. Po przeanalizowaniu statystyk ruchu na witrynie
przez okres przynajmniej trzech miesi�cy b�dzie mo�na okre�li	, któr�
wersj� witryny preferuj� odwiedzaj�cy. Mo�e si� okaza	, �e u�ytkow-
nicy znacznie cz��ciej wybieraj� wersj� bez ramek, poniewa� �atwiej si�
na niej porusza	. Je�eli tak si� stanie, szablonu bez ramek nale�y u�y	
do budowy przysz�ych wersji dotychczasowej witryny i nowych witryn.
Po zlikwidowaniu ramek bardzo cz�sto kierowany z wyszukiwarek ruch
na witrynie zwi�ksza si�.

Uwaga

Chocia� istniej� skrypty,
które umo�liwiaj� u�yt-
kownikom dodawanie
stron osadzonych w ram-
kach do listy zak�adek
(ulubionych stron) lub
otwieraj� okre�lon� stro-
n� w kontek�cie zestawu
ramek, to najlepiej jest
jednak pozwoli� odbior-
com witryny wybra�,
czy chc� ogl�da� wersj�
witryny opart� na ram-
kach, czy bez ramek.
Wielu ludzi po prostu nie
lubi ramek i doceni mo�-
liwo�� ich wy��czenia.
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Optymalizacja blogów oraz forów
Wielu w�a�cicieli witryn lubi blogi, poniewa� dost�pne obecnie opro-
gramowanie do ich prowadzenia zapewnia gotowe formatowanie, co
pozwala osobom niezaznajomionym z architektur� informacji i projekto-
waniem witryn internetowych na stworzenie rozs�dnie wygl�daj�cego
projektu. W�a�ciciele serwisów internetowych lubi� blogi, poniewa� po-
zwalaj� im one uzyska	 tekst pisany przez u�ytkowników bez koniecz-
no�ci samodzielnego tworzenia unikalnej zawarto�ci.

Wiele firm zajmuj�cych si� pozycjonowaniem w wyszukiwarkach rekla-
muje teraz us�ug� optymalizacji blogów, poniewa� jest to modne i chwy-
tliwe. Co wi�cej, tworzenie blogów przedstawiane jest jako remedium
dla ka�dego typu witryny internetowej ze wzgl�du na �atwe w u�yciu
szablony i mo�liwo�	 uzyskania tre�ci pisanych przez u�ytkowników.
Do tego dochodz� dodatkowe korzy�ci w postaci rozwoju sieci odno�ni-
ków dzi�ki dystrybucji tre�ci w postaci RSS i blogi zaczynaj� si� wydawa	
idealnym elementem kampanii optymalizacji ka�dej witryny pod k�tem
wyszukiwarek.

Specjali�ci ci jednak zdaj� si� nie zauwa�a	, �e do blogów odnosz� si� te
same kwestie w zakresie projektu graficznego, u�yteczno�ci oraz opty-
malizacji, jakie maj� zastosowanie do zwyk�ych witryn internetowych.
Podstaw� organizacji informacji na blogach jest zazwyczaj horyzont
czasowy, a nie architektura informacji uwzgl�dniaj�ca s�owa kluczowe
i potrzeby u�ytkownika. Co wi�cej, wiele osób b��dnie zak�ada, �e prze-
ci�tny autor bloga automatycznie pisze i formatuje tre�	 w sposób przy-
jazny dla wyszukiwarek.

Tworzenie sieci odno�ników kieruj�cych u�ytkowników do zawarto�ci
bloga te� nie jest takie proste, jak twierdz� niektóre osoby zajmuj�ce si�
optymalizacj� witryn pod k�tem wyszukiwarek. W przypadku wielu
odno�ników publikowanych za pomoc� RSS problem polega na tym,
�e zazwyczaj nie prowadz� one codziennie do tego samego adresu URL.
Wielu autorów blogów nie pisze codziennie na ten sam temat, dlatego
kontekst odno�ników oraz ich znaczenie cz�sto si� zmieniaj�.

W przypadku rozwijania sieci odno�ników zdarza si�, �e dwie osoby opi-
sz� t� sam� tre�	 w zupe�nie odmienny sposób. Gdybym tysi�cowi osób
da�a do przeczytania artyku� i poprosi�a te osoby o stworzenie odno�nika
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do tego artyku�u — zawieraj�cego tytu� (b�d�cy samym odno�nikiem)
oraz krótki opis lub streszczenie, najprawdopodobniej otrzyma�abym
tysi�c ró�nych odpowiedzi. Tak samo jest w przypadku odno�ników
oraz opisów publikowanych za pomoc� RSS.

Nie twierdz� oczywi�cie, �e blogi nie mog� by	 przyjazne dla wyszuki-
warek. Z pewno�ci� mog�. O ile tylko ich twórcy pami�taj� o u�yteczno-
�ci strony oraz elementach sk�adaj�cych si� na jej widoczno�	 w wyszuki-
warkach, blogi mog� przynie�	 niez�y zwrot z inwestycji.

Dziesi�� kroków prowadz�cych do optymalizacji bloga

Poni�ej znajduj� si� wskazówki pozwalaj�ce na zoptymalizowanie blo-
gów internetowych.

 1. Zanim zaczniemy pisa� tre�� bloga, nale�y przeprowadzi�
analiz� docelowych s�ów i wyra�e� kluczowych. W przy-
padku blogów cz�sto wydaje si�, �e ten etap nie istnieje. Zanim
zaczniemy tworzy	 kategorie i nag�ówki bloga, nale�y wykorzy-
sta	 narz�dzia do analizy s�ów kluczowych oferowane przez
Yahoo!, Google oraz Live Search, aby dowiedzie	 si�, jakiej
terminologii nasi potencjalni u�ytkownicy mog� u�y	 do znaj-
dywania oferowanych przez nas produktów, us�ug oraz infor-
macji. Je�li blog wykorzystujemy do celów biznesowych albo
chcemy, by mia� on du�� liczb� czytelników, nale�y u�atwi	 zna-
lezienie go. Wykorzystanie s�ów kluczowych jest cz��ci� tego
procesu.

 2. Wyra�enia kluczowe nale�y umieszcza� w elementach
title podstron bloga. Wiem, �e takie zalecenie wydaje si�
banalne, ale zasady dotycz�ce optymalizacji witryn pod k�tem
wyszukiwarek odnosz� si� równie� do blogów. Wielu autorów
zapomina o umieszczaniu s�ów kluczowych w unikalnej tre�ci
elementów title.

 3. S�owa kluczowe powinny si� znale	� w nag�ówkach bloga
oraz krótkich opisach (streszczeniach) wpisów. Nag�ówki
cz�sto spe�niaj� kilka funkcji. Po pierwsze, s� one uwa�ane za
tekst pierwszorz�dny przez wszystkie najwa�niejsze wyszukiwarki.
Ich zawarto�	 wp�ywa na ocen� dopasowania strony do szuka-
nego zapytania.
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Po drugie, kiedy wykonuje si� o�miosekundowy test u�ytecz-
no�ci, a tak�e analizuje, co �ledzi oko u�ytkownika na stronie,
okazuje si�, �e uczestnicy testów lepiej zapami�tuj� w�a�nie na-
g�ówki — ze wzgl�du na odró�niaj�c� si� czcionk� (jej kolor,
wielko�	, typ) i odst�py.

Po trzecie, nag�ówki i streszczenia wpisów zazwyczaj wy�wietlane
s� jako odno�niki do stron bloga, kiedy publikowane s� za po-
moc� RSS. U�ytkownicy czytników RSS zazwyczaj czytaj� tylko
nag�ówek (tytu� wpisu), nawet je�li streszczenie równie� jest
dost�pne, i w ten sposób ustalaj�, czy warto klikn�	 dany odno-
�nik. Nag�ówki zawieraj�ce s�owa kluczowe mog� zach�ci	 czy-
telników do przej�cia na stron� bloga. W rezultacie odno�niki
kieruj�ce u�ytkowników innych stron na naszego bloga b�d�
wykorzystywa�y najwa�niejsze s�owa kluczowe.

Co jednak wa�ne, konsekwentne stosowanie s�ów kluczowych
zwi�ksza zaufanie u�ytkownika do strony i jego wiar� w to, �e
strona ta zawiera interesuj�ce go informacje. Kiedy u�ytkownik
trafiaj�cy na nasz� stron� z wyszukiwarki lub innej witryny od
razu widzi zastosowane przez nas s�owa kluczowe, zyskuje pew-
no�	, �e strona zawiera poszukiwane przez niego informacje.

 4. Szablony bloga nale�y nieco ulepszy�, dodaj�c lepsz�
architektur� informacji. Sama kategoryzacja wpisów po datach
nie jest najlepszym pomys�em. Na blogu lub innej stronie z aktual-
no�ciami nawigacja oparta na horyzoncie czasowym jest wa�nym
elementem identyfikuj�cym typ strony. Mimo to powinno si�
równie� udost�pni	 inne metody przegl�dania wpisów. Nawigacja,
której podstaw� s� s�owa kluczowe, u�atwia u�ytkownikowi znale-
zienie konkretnych informacji na naszej stronie (rysunek 2.47).

 5. Blog powinien zawiera� odno�niki wewn�trzne (typu po-
ziomego oraz pionowego). U�atwienie u�ytkownikowi zorien-
towania si� na stronie (zarówno w zakresie tego, gdzie si� aktu-
alnie znajduje, jak i tego, gdzie co mo�e znale�	) stosuje si� do
blogów w takim samym zakresie, jak do innych witryn interneto-
wych. Wska�niki po�o�enia oraz odno�niki kieruj�ce u�ytkow-
nika do kategorii s� przydatne w ka�dej sytuacji. Równie wa�ne s�
odno�niki typu poziomego. Osadzanie w artyku�ach odno�ników
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Rysunek 2.47.
Warto zauwa�y�,
�e na tym blogu wyko-
rzystywane s� zarówno
kategorie, jak i wpisy
uszeregowane wed�ug
czasu publikacji. Kategory-
zacja nadaje wpisom
kontekst

tekstowych do powi�zanych wpisów jest korzystne zarówno dla
u�ytkowników, jak i wyszukiwarek.

Nie nale�y zak�ada	, �e osoby odwiedzaj�ce naszego bloga �ledz�
kolejno�	 chronologiczn� wpisów. Dzi�ki wyszukiwarkom u�yt-
kownicy cz�sto trafiaj� na bloga, nie maj�c �adnego kontekstu
poza zapytaniem wpisanym w wyszukiwarce. Odno�niki we-
wn�trzne s�u�� za kontekst dla omawianego zagadnienia, z czego
mog� skorzysta	 osoby chc�ce dowiedzie	 si� wi�cej na dany temat.

 6. Nale�y si� upewni�, �e struktura adresów URL jest przyja-
zna dla wyszukiwarek. Cho	 pierwsz� cz��ci� procesu optyma-
lizacji jest analiza s�ów kluczowych, drug� cz��ci� jest dost�pno�	.
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Zawarto�	 naszego bloga nie b�dzie mia�a �adnego wp�ywu na
jego widoczno�	 w wyszukiwarkach, je�li ich roboty nie b�d�
w stanie uzyska	 do niej dost�pu. Wiele gotowych platform blo-
gowych nie tworzy przyjaznych dla wyszukiwarek adresów URL
automatycznie, trzeba si� zatem przygotowa	 na obej�cie tego pro-
blemu lub znalezienie platformy, na której nie jest to konieczne.

 7. Przekierowania HTTP 301 lub protokó� wy��czenia
spod dzia�ania robotów. Kiedy autorzy blogów tworz� archi-
tektur� informacji, cz�sto wykorzystuj� oni t� sam� tre�	 za-
równo w archiwum wpisów, jak i w kategoriach wpisów, tworz�c
tym samym dwie kopie tej samej zawarto�ci. Nale�y co� z tym
zrobi	: wybra	 adres URL, który b�dzie najlepszy z punktu wi-
dzenia dost�pno�ci, s�ów kluczowych, u�atwienia orientacji na
stronie (zazwyczaj b�dzie to tre�	 podzielona na kategorie, a nie
uszeregowana po dacie), i korzysta	 w�a�nie z niego.

 8. Nale�y uwa�nie wybiera� strony, do których odno�niki
publikujemy na blogu. Spam na blogach i forach jest wszech-
obecny, poniewa� splogerzy (spamuj�cy blogerzy) dzi�ki blogom
znale�li �atwy i szybki sposób na publikowanie odno�ników do
swoich witryn internetowych. Wyszukiwarki karz� witryny
zamieszczaj�ce odno�niki do niskiej jako�ci stron internetowych
zawieraj�cych spam. Istniej� narz�dzia u�atwiaj�ce zarz�dzanie
spamem w komentarzach oraz odpowiedziach na wpisy. Je�li
mamy jakie� w�tpliwo�ci, mo�emy w przypadku w�tpliwych
odno�ników wykorzysta	 atrybut nofollow.

 9. Informacje o nowych wpisach warto przesy�a� do innych
stron, w szczególno�ci specjalizuj�cych si� w aktualno-
�ciach czy informacjach pochodz�cych z blogów. Wyszu-
kiwarki tych stron szybciej b�d� indeksowa�y naszego bloga, je�li
b�dziemy im przekazywa	 informacje o ka�dym nowym wpisie.
Cho	 oczywi�cie wyszukiwarki tego typu równie� posiadaj� w�a-
sne algorytmy oceniaj�ce warto�	 wpisów i ich dopasowanie do
s�ów kluczowych, dzi�ki powiadomieniu nowy wpis szybko znaj-
dzie si� w indeksie.

 10. Nale�y zaimplementowa� d�ugofalow� strategi� archiwi-
zacji. W przypadku blogów adresy URL cz�sto si� zmieniaj�.
Osoby, które uzna�y jaki� wpis za szczególnie przydatny, b�d�
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chcia�y zamie�ci	 odno�nik do tego konkretnego wpisu. Nale�y
przyjrze	 si� statystykom bloga i ustali	, które wpisy s� dla u�yt-
kowników najbardziej przydatne. Trzeba te� si� upewni	, �e adres
URL takiego wpisu zosta� zarchiwizowany i �atwo jest wyko-
rzysta	 go jako odno�nik. Wpisy tego rodzaju s� doskona�ym
fundamentem rozwoju d�ugofalowej sieci odno�ników prowa-
dz�cych do naszej witryny.

Optymalizacja dokumentów PDF
Wyszukiwarki coraz sprawniej przeszukuj� i indeksuj� zawarto�	 ró�-
nego typu dokumentów. Google na przyk�ad potrafi indeksowa	 13 for-
matów dokumentów (poza dokumentami w formacie HTML), w tym
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, RTF (Rich
Text Format) oraz Adobe PDF. Równie� wiele innych wyszukiwarek
potrafi indeksowa	 zawarto�	 dokumentów PDF.

Nazwa formatu PDF to skrót od Portable Document Format (format doku-
mentu przeno�nego). Format PDF jest uniwersalnym medium do prze-
noszenia, publikowania i utrwalania dowolnych dokumentów �ród�owych
z zachowaniem oryginalnych czcionek, kolorów, elementów graficznych
i formatowania. Na wielu witrynach w formacie PDF publikuje si� bro-
szury marketingowe, informacje dla prasy, podr�czniki u�ytkownika
i poradniki. Na rysunku 2.48 widoczna jest strona The Metalith z mo�-
liwo�ci� pobrania broszury w formacie PDF.

W�a�ciciele witryn umieszczaj� i udost�pniaj� informacje w plikach PDF,
poniewa� chc� zachowa	 taki wygl�d dokumentów, jaki mia�yby one
po wydrukowaniu. Przyjmijmy na przyk�ad, �e chcemy, aby tekst
w naszej broszurze sformatowany by� przy u�yciu czcionki Avant Garde.
Aby �ci�gni�ty z Internetu na komputer u�ytkownika tekst by� nadal
sformatowany t� czcionk�, musi by	 ona zainstalowana na tym kom-
puterze. Je�eli tak nie jest, pobrana z Internetu broszura nie b�dzie
wygl�da�a tak, jak to zaplanowali�my. Z tego powodu wiele udost�p-
nianych na witrynach broszur publikuje si� w formacie PDF.

Dokumenty PDF mog� osi�gn�	 wysok� widoczno�	 w wyszukiwar-
kach, je�li zostan� poprawnie sformatowane. W praktyce w rankingach
dla niektórych s�ów lub wyra�e� tekstowych dokumenty PDF zajmuj�
najwy�sze pozycje, co wida	 na rysunku 2.49.
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Rysunek 2.48.
Na stronie The Metalith
mo�na pobra� broszur�
w formacie PDF

Rysunek 2.49.
Dokument PDF wy�wie-
tlany jest na czo�owej
pozycji w wyszukiwarce
Google dla wyra�enia
kluczowego „popular
medications”

Sk�adniki optymalizacji dokumentów PDF s� takie same, jak w przy-
padku optymalizacji plików HTML:

 1. Komponent tekstowy. Dokumenty PDF powinny zawiera	
s�owa oraz wyra�enia, jakie odbiorcy docelowi mog� wpisywa	
do wyszukiwarek. Innymi s�owy, dokumenty PDF powinny by	
napisane j�zykiem u�ytkowników.
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 2. Komponent odno�ników. Wyszukiwarki oraz osoby odwiedza-
j�ce nasz� witryn� powinny mie	 �atwy dost�p do dokumentów
PDF. Co wi�cej, zawarto�	 dokumentów PDF powinna mie	
wysok� jako�	, by	 dobrze zorganizowana i u�atwia	 znalezienie
po��danych informacji.

 3. Komponent popularno�ci. Warto zach�ca	 odwiedzaj�cych
stron� do umieszczania odno�ników do opublikowanych przez
nas dokumentów PDF.

Tekst bogaty w s�owa kluczowe

By dokumenty PDF by�y przyjazne dla wyszukiwarek, musz� zawiera	
prawdziwy tekst, a nie jego obraz. Istniej� trzy mo�liwo�ci ustalenia, czy
dokument PDF zawiera tekst, który mog� zindeksowa	 wyszukiwarki:

 1. Opcja Wersja HTML na stronie z wynikami wyszukiwania.

 2. Metoda „kopiuj i wklej”.

 3. Opcja W�a�ciwo�ci (wcze�niej W�asno�ci dokumentu) w programach
Adobe Acrobat oraz Adobe Reader (dawniej Acrobat Reader).

Opcja Wersja HTML w wyszukiwarce

Je�li nasz dokument PDF znajduje si� w indeksie wyszukiwarki, mo�na
wykorzysta	 opcj� Wersja HTML w celu zobaczenia tekstu, jaki wyszu-
kiwarka wykorzystuje do ustalenia dopasowania dokumentu do s�ów
i wyra�e� kluczowych.

Najpierw nale�y wykona	 zapytanie typu inurl: dla konkretnego adresu,
by sprawi	, �e dokument PDF pojawi si� na stronie z wynikami wyszu-
kiwania, jak na rysunku 2.50, na którym wykorzystano wyszukiwark�
Google.

Zarówno Google, jak i inne wyszukiwarki komercyjne pozwalaj� u�yt-
kownikom na zobaczenie dokumentów PDF sformatowanych jako strony
HTML. Po klikni�ciu odno�nika Wersja HTML zobaczymy tekst przyja-
zny dla wyszukiwarki znajduj�cy si� wewn�trz dokumentu PDF (rysu-
nek 2.51).
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Rysunek 2.50.
Lista wyników wyszuki-
warki Google po odna-
lezieniu ��danego doku-
mentu PDF. Je�li
dokument ten nie pojawia
si� w wynikach po tego
rodzaju zapytaniu, ozna-
cza to, �e albo wyszuki-
warka nie mo�e uzyska�
dost�pu do zawarto�ci
znajduj�cej si� pod tym
adresem, albo architektura
informacji dokumentu PDF
jest niestandardowa.
Mo�na równie� przeprowa-
dzi� wyszukiwanie zwraca-
j�ce same dokumenty PDF

Rysunek 2.51.
To jest tekst, który wyszu-
kiwarka Google jest obec-
nie w stanie odczyta�
z dokumentu PDF

Metoda „kopiuj i wklej”

Prostym sposobem ustalenia, czy dokument PDF zawiera tekst przy-
jazny dla wyszukiwarki, jest wykonanie nast�puj�cych kroków:
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 1. Nale�y otworzy	 plik PDF w programie Adobe Acrobat lub Adobe
Reader.

 2. W celu zaznaczenia ca�ego tekstu na komputerze PC nale�y wy-
bra	 z klawiatury Ctrl+A. Na Macu — Command+A.

 3. Po zaznaczeniu ca�ego tekstu nale�y wybra	 z klawiatury Ctrl+C
(PC) lub Command+C (Mac).

 4. Teraz nale�y przej�	 do edytora tekstu: Notatnika (Windows) lub
SimpleText (MacOS).

 5. W celu wklejenia zaznaczonego tekstu do edytora nale�y wybra	
z klawiatury Ctrl+V (PC) lub Command+V (Mac). Otrzymany
tekst jest tym, co dost�pne jest dla wyszukiwarki.

W�a�ciwo�ci dokumentu

Innym sposobem ustalenia, czy dokument zawiera tekst, który mo�e
by	 zindeksowany przez wyszukiwarki, jest sprawdzenie tego w oknie
dialogowym W�a�ciwo�ci (dawniej W�asno�ci dokumentu). Je�li w zak�adce
Czcionki nie s� wymienione �adne czcionki, oznacza to, �e dokument
nie zawiera tekstu.

W celu sprawdzenia czcionek wyst�puj�cych w plikach PDF nale�y wy-
kona	 poni�sze kroki:

 1. Otworzy	 dokument PDF w programie Adobe Acrobat lub Adobe
Reader.

 2. Wybra	 z menu Plik opcj� W�a�ciwo�ci (lub w starszych wersjach
programu — W�asno�ci dokumentu). Powinno si� pojawi	 okno
dialogowe z zak�adk� o nazwie Czcionki, widoczne na rysunku
2.52. Je�li w tej zak�adce widoczne s� jakie� czcionki, dokument
PDF zawiera tekst, który mo�e by	 zindeksowany przez wyszu-
kiwark�.


eby zobaczy	 tekst, jaki zindeksuj� wyszukiwarki, nale�y skorzysta	
z narz�dzia Zaznaczanie, wyró�nionego na rysunku 2.53.

Teraz mo�na za pomoc� tego narz�dzia spróbowa	 zaznaczy	 tekst
umieszczony w dokumencie PDF (rysunek 2.54). Tekst, który da si�
zaznaczy	, to tekst indeksowany przez wyszukiwarki.
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Rysunek 2.52.
Na zak�adce Czcionki
w oknie dialogowym
W�a�ciwo�ci (W�asno�ci
dokumentu) wy�wietlane
s� ró�ne czcionki,
co oznacza, �e wyszuki-
warki powinny by� w sta-
nie zindeksowa� tekst
znajduj�cy si� w tym
dokumencie

Rysunek 2.53.
Narz�dzie Zaznaczanie
w programie Adobe
Reader

Metadane z dokumentu PDF

Program Adobe Acrobat pozwala autorom dokumentów PDF doda-
wa	 do nich metadane, jak na rysunku 2.55.

Aktualnie wyszukiwarki nie wykorzystuj� metadanych z dokumentów
PDF do ustalenia ich dopasowania do szukanych s�ów kluczowych.
Metadane z PDF traktowane s� jako tekst drugorz�dny, podobnie jak
elementy meta z opisem oraz s�owami kluczowymi, poniewa� wyszuki-
warki same s� w stanie zindeksowa	 tekst znajduj�cy si� w dokumen-
tach w tym formacie.
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Rysunek 2.54.
W tym przyk�adzie doku-
mentu PDF mo�na zazna-
czy� tekst z akapitów,
jednak ju� nie skrót z logo.
Oznacza to, �e tekst z logo
nie zostanie zindeksowany
przez wyszukiwarki

Rysunek 2.55.
Wa�nymi metadanymi
s� pola Title (Tytu�),
Author (Autor),
Subject (Temat) oraz
Keywords (S�owa
kluczowe)
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Umo�liwianie dost�pu do dokumentów PDF

Istniej� dwa najcz��ciej spotykane powody, dla których dokumenty PDF
zawieraj�ce wysokiej jako�ci tre�ci nie pojawiaj� si� w wyszukiwarkach:
brak dost�pu oraz tak zwane „osierocenie”.

Brak dost�pu

Wielu w�a�cicieli stron umo�liwia dost�p do dokumentów PDF oraz
broszur dopiero po wype�nieniu formularza. Przyczyn� jest cz�sto ch�	
wygenerowania zysku w przysz�o�ci. Dzia�a to na przyk�ad w ten sposób,
�e u�ytkownik mo�e pobra	 dokumenty w zamian za podanie danych
osobowych (imi� i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer tele-
fonu i tym podobne).

Roboty wyszukiwarek nie wype�niaj� formularzy w celu uzyskania
dost�pu do jakich� tre�ci. Je�li zatem jedyn� mo�liwo�ci� skorzystania
z dokumentu PDF jest wcze�niejsze wype�nienie formularza, dokument
ten nie b�dzie si� pojawia� w wynikach wyszukiwania.

Osierocenie

Wielu w�a�cicieli stron internetowych umo�liwia dost�p do publiko-
wanych dokumentów PDF. Robi� to jednak w sposób, który sugeruje,
�e ich zawarto�	 jest niezbyt istotna.

Wiele osób udost�pnia odno�nik do zawarto�ci PDF w hierarchicznym
porz�dku, jak na rysunku 2.56.

Rysunek 2.56.
Wiele stron internetowych
zawieraj�cych specyfika-
cje dla poszczególnych
produktów publikuje
odno�niki do tych doku-
mentów w ten sposób

Wskazówka

Je�li ma si� czas na
dodawanie przydatnych
metadanych do plików
PDF, szczerze polecam
takie dzia�anie przy ich
tworzeniu, tak by sta�o
si� ono normaln� cz��ci�
procesu formatowania
dokumentu. Komercyjne
wyszukiwarki mog� nie
korzysta� z metadanych,
ale by� mo�e inne syste-
my zarz�dzania informa-
cjami (z nasz� w�asn�
wyszukiwark� wewn�trzn�
na czele) b�d� to robi�.
Analiza s�ów kluczowych,
pisanie tekstów nimi
nasyconych, a tak�e
optymalizacja metadanych
powinny by� cz��ci� zwy-
k�ego procesu optymali-
zowania strony interne-
towej.
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Zbyt cz�sto zdarza si�, �e jedyny odno�nik do dokumentu PDF znaj-
duje si� na podstronie produktu lub us�ugi, co powoduje „osierocenie”
tego dokumentu. Taka jednokierunkowa architektura informacji wraz
z towarzysz�cym jej interfejsem przekazuje wyszukiwarkom, �e my sami
jako w�a�ciciele witryny nie uwa�amy, �e ten dokument PDF zawiera
cenne informacje. Gdyby�my bowiem uwa�ali te informacje za war-
to�ciowe, odno�nik do dokumentu znalaz�by si� w wi�kszej liczbie
miejsc.

Jedn� z mo�liwo�ci jest zamieszczenie dodatkowych odno�ników do
dokumentów PDF na mapie witryny. Wielu specjalistów od pozycjo-
nowania, podobnie jak wielu pracowników firm tworz�cych wyszuki-
warki, uwa�a, �e mapa witryny jest magicznym rozwi�zaniem umo�-
liwiaj�cym dost�p do tre�ci opublikowanych w witrynie internetowej.
Jak jednak omówili�my to w pierwszym rozdziale ksi��ki, dost�p to
tylko jeden z elementów komponentu odno�ników. Równie wa�ne
jest dopasowanie do zapyta� tworzonych przez u�ytkowników oraz dobre
umiejscowienie dokumentu w strukturze strony, u�atwiaj�ce u�ytkowni-
kowi orientacj� na stronie. Wa�na jest tak�e u�yteczno�	 oraz odno-
�niki wewn�trzne w ramach w�asnej witryny, jak i rozwój sieci odno-
�ników zewn�trznych.

Zawsze te� nale�y przekazywa	 u�ytkownikom wa�ne informacje, zanim
jeszcze klikn� oni odno�nik kieruj�cy ich do dokumentu PDF. Po pierw-
sze, u�ytkowników nale�y poinformowa	, �e b�d� ogl�dali dokument
w tym formacie. Na komputerze u�ytkownika uruchomione zostanie
dodatkowe oprogramowanie, w tym przypadku Adobe Reader lub
podobna aplikacja. Nieuprzedzenie o tym u�ytkownika mo�e prowa-
dzi	 do jego niezadowolenia.

Po drugie, poniewa� rozmiar plików PDF zazwyczaj jest wi�kszy od
plików HTML, nale�y u�ytkowników o tym poinformowa	. Zawsze
trzeba pami�ta	, �e zaspokajanie oczekiwa� u�ytkowników prowadzi
do ich zadowolenia.

Odno�nik kieruj�cy u�ytkownika do dokumentu PDF powinien rów-
nie� zawiera	 wa�ne wyra�enia kluczowe w samym tek�cie elementu
a lub niedaleko niego. Podanie odno�ników tekstowych w mapie witryny
mo�e pomóc, ale nie jest to rozwi�zanie idealne z punktu widzenia
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optymalizacji strony pod k�tem wyszukiwarek. Lepszym rozwi�zaniem
mo�e by	 streszczenie ka�dego dokumentu PDF z wykorzystaniem
odpowiednich s�ów i wyra�e� kluczowych.

Na fikcyjnej stronie firmy TranquiliTeas u�ytkowników mo�na poin-
formowa	 o tym, �e udost�pniany dokument jest w formacie PDF —
za pomoc� nast�puj�cego odno�nika tekstowego:

Zobacz broszur� z ofert� TranquiliTeas Organic Tea — PDF (360 kB).

Niektórzy w�a�ciciele witryn internetowych lubi� tworzy	 strony kate-
gorii streszczaj�ce ka�dy dokument PDF. Odno�niki do strony kategorii
umieszczaj� nast�pnie w mapie witryny (lub jej indeksie) — oprócz
zwyczajowego dodania strony kategorii do globalnego schematu nawi-
gacyjnego witryny (rysunki 2.57 i 2.58).

Rysunek 2.57.
Na stronie Medicine-
Net.com znajduje si� lista
publikacji znajduj�cych
si� w ca�ej witrynie

Wy��czanie plików PDF spod dzia�ania robotów wyszukiwarek

Czasami ta sama tre�	 publikowana jest na stronie w formacie HTML
oraz PDF. W celu unikni�cia filtrów wyszukiwarek odrzucaj�cych po-
wtarzaj�ce si� tre�ci nale�y wykorzysta	 protokó� wy��czenia spod dzia�a-
nia robotów (w postaci pliku robots.txt) do poinformowania wyszuki-
warek, �e maj� nie indeksowa	 powtarzaj�cej si� tre�ci.
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Rysunek 2.58.
Odno�nik do publikacji
znajduje si� tak�e w stopce
widocznej na ka�dej pod-
stronie witryny

Jednym ze stosowanych przeze mnie sposobów optymalizacji dokumen-
tów PDF jest umieszczanie plików z powtarzaj�c� si� tre�ci� w jednym
katalogu, a dokumentów z unikaln� tre�ci� w innym.

Mo�na na przyk�ad umie�ci	 dokumenty z powtarzaj�c� si� tre�ci�
w katalogu o nazwie pdfs, natomiast dokumentów z unikaln� zawarto-
�ci� w katalogu pdf. Pó�niej wystarczy w pliku robots.txt wy��czy	 spod
dzia�ania robotów tylko jeden katalog, jak poni�ej:

User-agent: *
Disallow: /pdfs/

Rozwój sieci odno�ników dla dokumentów PDF

Rozwój sieci odno�ników prowadz�cych do dokumentów PDF mo�e
by	 trudniejszy w implementacji ze wzgl�du na format pliku. Wi�kszo�	
ludzi oczekuje, �e odno�nik skieruje ich do dokumentu w formacie
HTML, a nie PDF.

Mimo wszystko dokumenty PDF z unikaln� zawarto�ci� mog� otrzyma	
warto�ciowe odno�niki, w szczególno�ci kiedy s� to raporty czy specy-
fikacje. Dwa najwi�ksze katalogi witryn internetowych pozwalaj� na
dodawanie plików PDF do swoich zasobów (rysunki 2.59 i 2.60).
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Rysunek 2.59.
W niektórych kategoriach
katalogu Yahoo! (takich
jak po�wi�cone zdrowiu)
mo�na znale�� doku-
menty PDF

Rysunek 2.60.
Równie� w katalogu
Open Directory mo�na
znale�� przydatne doku-
menty PDF

Osiem kroków na drodze do optymalizacji plików PDF

Do optymalizacji dokumentów PDF maj� zastosowanie te same wska-
zówki, co w przypadku dokumentów HTML.
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 1. Nale�y si� upewni�, �e dokumenty PDF zawieraj� tekst,
który mo�e by� zindeksowany przez wyszukiwark�. Wyszu-
kiwarki nie potrafi� na razie indeksowa	 tekstu znajduj�cego si�
wewn�trz grafiki z dokumentów PDF. Je�li zatem tekst zosta-
nie zeskanowany i zapisany jako dokument PDF sk�adaj�cy si�
z grafiki, wyszukiwarki nie b�d� w stanie go odczyta	.

 2. W dokumentach PDF nale�y stosowa� tekst bogaty w s�owa
kluczowe. Najwi�ksz� zalet� optymalizacji dokumentów PDF
jest to, �e zazwyczaj zawieraj� one du�o tekstu, a struktura ich
URL jest stosunkowo prosta. Analiza s�ów kluczowych i ich od-
powiednie rozmieszczenie w tek�cie mog� znacznie poprawi	
widoczno�	 plików PDF.

 3. W przypadku dokumentów PDF sk�adaj�cych si� z kilku
stron nale�y si� upewni�, �e tekst o najwi�kszym zna-
czeniu znajduje si� na pierwszej stronie. Trzeba pami�ta	, �e
tytu�y, nag�ówki oraz tekst z pierwszej strony dokumentu PDF
powinny zawiera	 najwa�niejsze s�owa kluczowe, o ile tylko jest
to mo�liwe.

 4. Nale�y zminimalizowa� czas pobierania. Przedstawiciele
firm-w�a�cicieli wyszukiwarek zalecaj� ograniczanie rozmiarów
plików do oko�o 100 kilobajtów, przede wszystkim ze wzgl�du
na wygod� u�ytkowników. Dokumenty PDF s� cz�sto do�	 du�e
ze wzgl�du na osadzone w nich czcionki oraz elementy w wy-
sokiej rozdzielczo�ci, takie jak zdj�cia czy ilustracje. By skróci	
czas pobierania, w dokumentach PDF publikowanych w Inter-
necie mo�na zmniejszy	 liczb� u�ywanych czcionek i wykorzy-
stywa	 grafiki o ni�szej rozdzielczo�ci.

 5. Kiedy jest to mo�liwe, warto tworzy� strony HTML zawie-
raj�ce fragmenty dokumentów PDF. Je�li dokumenty PDF
maj� du�y rozmiar (jak instrukcje czy katalogi), mo�na rozwa�y	
utworzenie stron HTML streszczaj�cych pliki PDF. Takie strony
powinny zawiera	 oko�o 200 do 250 warto�ciowych s�ów, umiesz-
czonych w cz��ci body dokumentu. S�owa kluczowe powinny
by	 umieszczone równie� w elementach title oraz meta.

Dodatkowo, je�li jest to mo�liwe, tekst odno�nika prowadz�cego
do dokumentu PDF oraz tekst znajduj�cy si� wokó� niego po-
winny zawiera	 s�owa kluczowe.
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 6. Nale�y pami�ta� o umieszczeniu odno�ników do doku-
mentów PDF w kilku miejscach naszej witryny. Dokumenty
PDF nie mog� by	 pomijane czy traktowane po macoszemu
w architekturze odno�ników strony. Odno�niki do dokumen-
tów PDF warto doda	 do mapy witryny lub jej indeksu. Je�li na
stronie opublikowano wiele dokumentów PDF, warto je skate-
goryzowa	 i utworzy	 osobny dzia� z plikami PDF czy innymi
publikacjami, zawieraj�cy indeks tematyczny. Zarówno wyszu-
kiwarkom, jak i u�ytkownikom nale�y przekazywa	 komunikat,
�e nasze dokumenty PDF zawieraj� przydatne i warto�ciowe
informacje.

 7. Powtarzaj�ce si� tre�ci nale�y wy��czy� spod dzia�ania
robotów. Poniewa� wyszukiwarki od d�u�szego czasu potrafi�
indeksowa	 dokumenty PDF i wiele innych formatów teksto-
wych, publikowanie tej samej tre�ci w ró�nych formatach wy-
musza konieczno�	 stosowania filtrów odsiewaj�cych powtarzaj�c�
si� zawarto�	, co powoduje obni�enie pozycji witryny. Warto si�
przed tym aktywnie zabezpieczy	. Powtarzaj�ce si� tre�ci wy��-
czamy spod dzia�ania robotów za pomoc� pliku robots.txt.

 8. Nale�y by� realist�. Nie wszystkie materia�y PDF (na przyk�ad
sk�adane na trzy broszury marketingowe czy raporty roczne)
mo�na nasyci	 s�owami kluczowymi. Niektóre dokumenty PDF
nie powinny zawiera	 spisu tre�ci, nag�ówków oraz stopki. Trzeba
zrozumie	, jakie typy dokumentów PDF mo�na z �atwo�ci� opty-
malizowa	, a jakie nie. Nale�y skupi	 si� na tych pierwszych.

Podsumowanie
Fundamenty efektywnej i d�ugotrwa�ej kampanii promocyjnej witryny
w wyszukiwarkach sk�adaj� si� z trzech elementów:

� komponentu tekstowego,

� komponentu odno�ników,

� komponentu popularno�ci.

Zadanie stworzenia witryny przyjaznej wyszukiwarkom jest równie�
zadaniem stworzenia witryny przyjaznej u�ytkownikom i klientom,
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poniewa� buduj�c witryn�, bazujemy na s�owach kluczowych, które
odbiorcy wpisuj� w zapytaniach do wyszukiwarek. Strony zawieraj�ce
te s�owa zwykle s� bardziej widoczne w wyszukiwarkach.

Strony z zawarto�ci� dynamiczn� oraz elementami graficznymi mog�
zachowa	 wy�mienit� widoczno�	 w wyszukiwarkach, o ile projektanci
pomy�l� o tym przed ich utworzeniem. Je�li w�a�ciciel witryny chce wy-
korzysta	 marketing w wyszukiwarkach jako cz��	 strategii marketingu
w Internecie, utworzenie szablonu strony przyjaznego dla wyszukiwarek
pozwala zaoszcz�dzi	 czas oraz pieni�dze.

Sposób, w jaki poszczególne strony witryny s� ze sob� po��czone, oraz
sposób, w jaki nasza witryna po��czona jest z innymi witrynami, rów-
nie� wp�ywa na pozycj� rankingow� witryny w wyszukiwarkach. Je�eli
roboty wyszukiwarki mog� szybko i bez problemów przeszuka	 nasz�
witryn�, prawdopodobie�stwo, �e jej strony pojawi� si� na szczycie
listy rankingowej, jest wi�ksze. �atwy dost�p, nasycenie s�owami klu-
czowymi, u�atwienie orientacji na stronie — wszystkie te elementy s�
wa�ne nie tylko dla widoczno�ci strony w wyszukiwarkach, ale tak�e dla
wygody u�ytkowników. Kiedy s� one cz��ciami architektury informacji
witryny, a tak�e towarzysz�cego jej interfejsu, istnieje wi�ksza szansa,
�e nasi u�ytkownicy docelowi trafi� na strony zawieraj�ce dok�adnie te
informacje, których poszukuj�.

Je�eli dwie witryny charakteryzuj� si� podobn� tre�ci�, podobnym sche-
matem nawigacyjnym i architektur�, witryna, która jest bardziej po-
pularna, osi�ga wy�sz� pozycj� rankingow�. Z tego powodu tworzenie
witryn, które podobaj� si� odbiorcom, ma znaczny wp�yw na widocz-
no�	 w wyszukiwarkach.

Nie mo�na zapomina	, �e witryny internetowe projektuje si� przede
wszystkim z my�l� o osobach odwiedzaj�cych nasz� stron�, a nie wyszu-
kiwarkach. Roboty wyszukiwarek nie b�d� wydawa	 milionów, kupuj�c
oferowane przez nas produkty lub us�ugi. To docelowa grupa odbior-
ców dokonuje zakupów. Dlatego projektuj�c, zawsze nale�y pami�ta	
o u�ytkownikach.

Witryny, które nie zosta�y zbudowane na bazie przyjaznego wyszuki-
warkom projektu, mog� skorzysta	 z ich oferty obejmuj�cej us�ugi typu
„p�a	 za umieszczenie” i „p�a	 za pozycj�”.



194 Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Niemniej jednak budowanie witryn przyjaznych wyszukiwarkom mo�e
by	 bardziej op�acalne ni� p�atna promocja. Starannie zoptymalizowana
witryna wyposa�ona w przyjazny robotom mechanizm nawigacyjny mo�e
wygenerowa	 d�ugotrwa�y zwrot z inwestycji. P�atna promocja w wy-
szukiwarkach przynosi krótkotrwa�e rezultaty, przez co nale�y bez
przerwy wymy�la	 nowe has�a reklamowe, projektowa	 reklamy i two-
rzy	 strony docelowe.

W�a�ciciele witryn mog� tak�e doj�	 do wniosku, �e najlepsze wyniki
przynosi po��czenie marketingu w wyszukiwarkach z p�atn� promocj�.
Ostatecznie to w�a�nie oni musz� zdecydowa	, jaka forma marketingu
w wyszukiwarkach daje najlepszy zwrot z inwestycji w przypadku
ich firm.




