EBOOK SEO On-Page (On-Site) 2013

Bài viết hưởng ứng cuộc thi Chia sẻ X2 của anh Bình Nguyễn và cũng là mong muốn của mình chia sẻ kiến thức về SEO
cho những bạn theo dõi trên Website và cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu về SEO. Mình cũng đã kết thúc 1 khóa học
về SEO và cũng tìm hiểu thêm, trải nghiệm thêm. Tú hay nói sai và cũng có nhiều việc chưa hiểu rõ bản chất vấn đề vì
vậy mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp của mọi người để hiểu biết của mình được hoàn thiện hơn.
Tổng quan bài viết:
1.
2.
3.
4.
5.

Một số thông số quan trọng cần kiểm tra trước khi SEO.
ON-Page (On-Sites) là gì ?
Một số thẻ Tag HTML cơ bản mà người Seo cần biết.
Phân tích On-Page với phần mềm ISEO
Chia sẻ về quá trình SEO của bản thân.

Phần 1: Một số thông số cần kiểm tra trước khi bạn làm SEO.
Vì sao mình đưa nó lên đầu, bước này tuy đơn giản những nếu bỏ qua nó thì "thắc mắc" có thể phát sinh từ đây. Mình gặp
rất nhiều người hỏi vì sao gõ cả tên website vào mà không lên được TOP thì câu trả lời của nó nằm ở đây (99%).
a,Thông số đầu tiên cần kiểm tra đó là File robots.txt
(Robots.txt là file hướng dẫn cho các con bọ tìm kiếm được đọc nội dung nào, và không được đọc nội dung nào)
Ví dụ 1 file Robots.txt (http://tuoitredonganh.vn/robots.txt)
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /forum/
Hãy chú ý đến "Disallow" ý nghĩa của nó là không cho phép đọc thư mục forum. Như trên nếu b ạn khai báo disallow
forum thì GOOGLE hay bất kỳ công cụ tìm kiếm nào sẽ không index các nội dung có trong forum của bạn.
Note về bảo mật: Nên hay không việc đưa thư mục administrator vào đây ? Câu trả lời là không. Khi bạn đưa vào thì
chính bạn đã thông báo cho hacker biết thư mục admin của bạn . (Thử check file robots.txt của Joomla thì sẽ thấy).
b, Kiểm tra thẻ Tag Head.
Thẻ này cũng có thể khai báo noindex. Trong thẻ <heade> </heade>
<meta name="robots" content="noindex">
<meta name="googlebot" content="noindex">
Nó cũng có ý nghĩa giống Robots.txt có nghĩa là không cho con bọ truy cập vào nội dung của bạn và index chúng.
Nếu website của bạn dính 1 trong 2 lỗi này thì chính bạn đã tự đẩy mình ra khỏi cuộc chơi. Có thể do lỗi của người lập
trình (mình đã gặp một người tự cài do không hiểu biết), hoặc do đối thủ của bạn hack website và thay đổi chúng.
Lời khuyên: Trước khi SEO phải kiểm tra, và khi nghi ngờ website bị mất top, hay có dấu hiệu xâm nhập cũng nên kiểm
tra lại một lần.
Phần 2. On -Page (On-Site) là gì ?
Là quá trình tối ưu hóa một trang nội dung để Seo. Bao gồm
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Tối ưu về nôi dung (Chất lượng, cung cấp giá trị cho người đọc)
Tối ưu về từ khóa (Tỷ lệ từ khóa, mật độ, sắp xếp, hiển thị)
Tối ưu về liên kết nội bộ
Tối ưu về link

Về nội dung: Nội dung là quan trọng nhất, hãy đặt mình vào vị trí người dùng và viết những thông tin cung cấp giá trị
cho người dùng (Ít nhất người đó phải ở lại đọc nội dung > 30s - Liên quan tới bound rate của website xin đề cập ở 1 bài
khác)
Về từ khóa: Mật độ từ khóa phải phù hợp, đủ để google biết nội dung của bài viết nói về vấn đề gì. (Tỷ lệ, mật độ, phần
này mình sẽ nói rõ khi phân tích với phần mềm ISEO)
Về liên kết nội bộ: Bạn có thể không có liên kết nội bộ, mình khẳng định là không sao, bài viết vẫn có th ể lên Top.
Nhưng chính bạn đang tự làm khó vả bỏ rơi quyền lợi của mình. Liên kết nội bộ là việc bạn đăt các link trong bài viết. Nó
sẽ giúp google index và đọc lại các bài viết khác của bạn, giúp điều hướng người dùng. Việc này là cần thiết.
Về việc tôi ưu link: Thẻ <a href="Link ">Anchor text</a>
Một bài viết nên đặt khoảng 3 link, trước vào sau link có nội dung để được đánh gái tốt hơn.
Việc chèn link vô tội vạ là không nên, dễ bị google phạt. Chú ý google cũng sẽ không đọc tất cả các link trên 1 websit e,
do đó việc spam chỉ có hại chứ không có lợi. Anchor text cần phong phú và đa dạng, có thể là "tựa đề bài viết, nhấn vào
đây, click here, tham khảo thêm..."
Phần 3 Một số thẻ Tag cơ bản mà SEOer cần biết.
Cấu trúc: <h1> </h1>
Các thẻ h1, h2, h3, h4 , h5 , h6 là các thẻ Heading. Nó làm cho kích thước của từ được chọn trở lên To hơn, nội đậm, tự
động xuống dòng. Trong đó h1, h2, h3 là quan trọng nhất.
Một page được đánh gái tốt là Page có đầy đủ h1, h2, h3.
Thẻ <b></b> (Hay còn sử dụng <strong></strong) : Là thẻ bôi đậm.
Thẻ <a></a> : Là thẻ để đặt link, mình đã giới thiệu bên trên
Thẻ <img> : Thẻ chèn hình ảnh. (thuộc tính alt để khai báo nội dung ảnh)
Ví dụ: <img src="http://nguyencaotu.com/caotu.jpg" alt="caotu"/>
Thẻ <title></title> : Tiêu đề của trang
Thẻ Meta tag Description: Mô tả trang
Mình nghĩ Seoer chỉ cần biết thế là đủ. Vậy là xong bước chuẩn bị, bây giời tới phần quan trọng nhất là Tối ưu nó như thế
nào, phần tích, tỷ lệ ra làm sao.
Phần 4. Tối ưu, phân tích On -page bằng phần mềm ISEO
Phần mềm ISEO là phần mền SEO bằng tiếng việt, phục vụ cho người Việt. Tác giả là Bình Nguyễn. Hiện phần mềm
được chia sẻ miễn phí tại cộng động GOOGLE Việt Nam IGOO:
Download tại: http://igoo.vn/phanmemseo
Mình lấy một bài ví dụ do mình chình ON-Page để mọi người cùng đem nó ra phần tích: Sky A870 (Click để xem nội
dung trang)
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Các bạn click vào ONPAGE ANALYTICS (Hình mũi tên đỏ chỉ vào)
Nhập Link và nhập "từ khóa" sau đó nhấn vào Phân tích

Bắt đầu phân tích cụ thể:
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I, Thẻ bôi đậm (Mũi tên màu đen): Trong việc phân tích On-Page thì từ khóa phải xuất hiện trong thẻ bôi đậm, số lượng
thẻ bôi đậm không hạn chế.(Nó là gì nếu bạn quyên thì đọc lại phần 3 mình đã viết)
Như bạn để ý thấy trong bài này Tú sử dụng 3 thẻ bôi đậm, <strong> mục đích gấy sự chú ý và cho google biết tôi muốn
nhấn mạnh vào nội dung này.
II, Phân tích tổng quan (mũi tên màu đỏ ): Ở đây ISEO cho bạn biết một số thông tin về RANK, ALEXA chỉ số xếp
hạng...
Bạn cần quan tâm tới cái ô này.
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Đường dẫn: http://msmobile.vn/633-sky-a870.html
Khi làm Seo, phải chỉnh sửa lại link bài viết nó thân thiện, nếu làm đc điều này bạn sẽ được google đánh giá tốt hơn.
Keyword Density của từ khoá 3.32% (Mật độ từ khóa khoảng 5->8% là hợp lý)
Keyword Density là mật độ của từ khóa, nó sẽ trong khoảng 5-->8 % là hợp lý, tuy nhiên theo Tú thì mình sẽ so sánh nó
với tỷ lệ Text/HTML Ratio của bài viết (chỉ số lượng nội dung text và HTML)
Trong bài này mình đánh giá, nếu tỷ lệ TEXT/HTML của mình thấ p hơn, thì mình cũng cần giảm mật độ từ khoá để nó
không trở nên quá nhiều. (những con số chỉ mang tính chất tương đối)
Điều quan trọng của chỉ số lặp đó là từ khoá của mình xuất hiện nhiều nhất trong bài, đó là yếu tố quan trọng nhất. Google
sử dụng và nó tìm xem trong bài có từ nào xuất hiện nhiều nhất để biết được nội dung được đề cập đến.
III, Phân tích lỗi , kiếm xoát link Out (out boundlink) ( mũi tên màu xanh ):
MÌnh xin trả lời rằng các bạn cần kiểm soát số lượng link chia sẻ ra các website khác. Nếu tỷ lệ này lớn > 5 đến 10 link thì
sẽ khó để SEO. Vì theo mình đánh giá, boot nó cũng có hạn, hãy cố gắng giữ chân boot ở lại website mình càn lâu càng
tốt.
Click vào nút Nofollow để biết số lượng link Out ra ngoài:

Nofollow là thuộc tính báo cho con bọ biết đừng đi theo đường dẫn này, nếu bạn khai báo thì bọ sẽ không đi theo link đó
và ở lại site của bạn, bò vào các link khác.
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Khai báo nofollow theo cú pháp: <a href="link" rel="nofollow">Anchortext </a>
Ví dụ: <a href="http://tuoitredonganh.vn" rel="nofollow">Tuổi Trẻ Đông Anh</a>
IV, Phân tích thẻ Heading (nói là gì thì đọc phần 3 bên trên nhé).
Mình dung tools show thẻ H1 và h2 trên web để các bạn hình dung

Còn đây là khi bạn phân thích với ISEO

Muốn seo 1 bài nhất thiết phải sử dụng thẻ h1, h2 , h3 còn h4, h5 , h6 thì có thể bỏ qua.
Một bài nên có 1 thẻ h1, 2 thẻ h2, và 1 thẻ h3 .
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Thẻ h1 chỉ chứa từ khoá, (Tối đã có 2 thẻ h1)
Thẻ h2 : Nội dung chứa từ khóa. (Khoảng 2 thẻ h2, tối đa là 3)
Thẻ h3 :Nội dung Chứa từ khóa. (ít nhất có 1)

Tiếp đến kéo xuống cuối cùng và cũng theo dõi mật độ các từ khóa khác. (Rất quan trọng)

Tại sao mình chú ý phần này. Vì như mình nói, google dừa vào mật độ từ khóa. Mình đang seo từ "Sky a870" thì từ đó
phải xuất hiện nhiều nhất ở trong danh sách từ có 2 ký tự (Mình nói ký tự hơi chuối nhưng tạm gọi thế theo tác giả). Và
với các từ có 1 ký tự thì nó cũng phải ở các vị trí TOP đầu, nếu không có thì nên xem xét lại, thêm vào để đạt yếu tố này.
Tối ưu hình ảnh: Các bạn sử dụng ISEO, kéo xuống bên dưới sẽ có phần Hình ảnh.
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Trong website này, mình có Seo hình ảnh , để khi khách hàng tìm kiếm ảnh sản phẩm, họ vẫn có thể tìm thấy và ghé thăm
website. Vì vậy ảnh phải được đặt tên file chứa từ khóa và khai báo thuộc tính alt trong thẻ IMG. (Đã đề cập ở phần 3)
Bạn đọc tới đây, chúng tỏ bạn rất thích SEO và mình giờ mình mới nhắc yếu tố quan trọng nhất của ONPAGE đó là
TITLE và DESCIRPTION
1- Title là tựa đề của Page Nó phải chứa từ khóa (Độ dài không quá 70 ký tự)
2- Là thẻ description cũng phải chứa từ khóa (Độ dài không quá 160 ký tự)
Kéo xuống cuối phần mềm ISEO hoặc View Source của trang webn lên sẽ thấy, mình VIEW SORCE cho nó có màu để
dễ nhìn hơn một chút.

Và trên đây là tất cả những gì cần chú ý về SEO ONPAGE (ON -SITES) .
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ISEO là một soft rất hiệu quả và cần thiết, giúp cho công việc của 1 seoer khi phân tích trở nên dễ dàng hơn rất nhiều,
ngoài ra nó còn rất nhiều các tính năng và cách phân tích khác mà các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Phần cuối : Chia sẻ về SEO. Mình nhớ lời của anh Mai Xuân Đạt (Admin seongon.com) có nói trong buổi GALA Seo
Master thì một Seoer giỏi là người thu hút được nhiều khách hàng. Cám ơn anh vì câu nói đó nó làm thay đổi quan niệ m
khi làm SEO của em.
Cám ơn A Bình Nguyễn (Đẳng Cấp WEB), A Nguyễn Trọng Thơ (INET) đã chia sẻ kiến thức về SEO, tư duy làm SEO
cho em ở lớp học SEO MASTER 16.
SEO Không phải là đi SPAM.
Seo farmer: Tú Cao
https://plus.google.com/109850311615251155171/
https://www.facebook.com/all.onlylove
My Blog: http://nguyencaotu.com
Rất vui nếu được kết bạn với tất cả mọi người.
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