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Stworzenie jednego, uniwersalnego szablonu audytu SEO dla wszystkich stron
internetowych niestety nie jest możliwe. Niemal każdy, na jaki natrafisz zawiera
unikalne spostrzeżenia wynikające ze zróżnicowanej metodologii stosowanej przez
poszczególnych specjalistów. Mając to na uwadze przygotowaliśmy pomocne
wskazówki, które podpowiedzą Ci, jak przygotować audyt SEO samodzielnie.
Pewnie już wiesz, dlaczego przygotowanie audytu SEO jest ważne dla każdego
szanującego się właściciela strony internetowej. Jeżeli nie, przeczytaj nasz artykuł:
Dlaczego warto przeprowadzić audyt SEO.
Zanim zaczniesz…
•

Upewnij się, że na Twojej stronie zainstalowany
jest kod śledzenia Google Analytics, a także
że Twoja strona została poprawnie
zweryfikowana w Google Search Console
(dawniej Google Webmaster Tools). Bez tych
narzędzi informacje, jakie uzyskasz mogą być
niedokładne.

•

Rozważ instalację Google Tag Managera
(pol. Menedżera Tagów od Google).

•

Warto także uzyskać dostęp do takich narzędzi
jak SEMSTORM, SENUTO (płatne), Majestic
(istnieje wersja darmowa jednak z pewnymi
ograniczeniami), a także Screaming Frog.

Dzięki wykorzystaniu różnych narzędzi będziesz w stanie dużo szybciej uzyskać
wiarygodne informacje. Łatwiejsza będzie także ich interpretacja.
Zapraszam do lektury,
Tomasz Stopka
Product Manager WhitePress.pl
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AKTUALNA
SYTUACJA
W SERP
Przed rozpoczęciem analizy samej strony
warto zbadać, jak radzi sobie ona w wynikach
wyszukiwania. Może się okazać, że dalsza
analiza witryny oraz ewentualne zmiany, które
trzeba będzie wprowadzić będą ukierunkowane
tylko na poprawnej optymalizacji linkowania
wewnętrznego.

Analizę strony warto zacząć od przejrzenia jej statystyk ruchu w Google Analytics.
Dobrze wybrać sobie jako zakres „ostatni rok”. Dzięki temu wszelkie załamania
lub wzrosty ruchu będą dobrze widoczne. Ponadto to świetny punkt wyjścia
do wyciągnięcia pierwszych wniosków.

Statystyki ruchu w Google Analytics.
Od początku 2015 roku pojawiły się 4 daty, które wymagają szczególnej uwagi:
•

4 luty 2015 – bliżej nieokreślona zmiana w algorytmie wyszukiwarki. Istnieją
podejrzenia, że dotyczyła ona głównie sklepów internetowych i ich widoczności
na urządzeniach mobilnych.

•

22 kwietnia 2015 – „Mobilegeddon” – oficjalna zmiana wprowadzona przez
inżynierów Google do wyszukiwarki. Był to jeden z niewielu przypadków, kiedy
informacja o planowanej zmianie została zakomunikowana dużo wcześniej.
Zmiana ta – w dużym uproszczeniu – powoduje lepsze traktowanie stron, które
są dostosowane do urządzeń mobilnych. Strony internetowe nieposiadające
wersji mobilnej mogły odczuć spadek ruchu z kanału „organic”.

•

3 maja 2015 – „quality update” – aktualizacja, później potwierdzona przez
Google, która skupiła się na poprawie podstawowych elementów algorytmu
wyszukiwarki. Za sprawą tej aktualizacji wiele stron o niskiej jakości znacząco
obniżyło swoją widoczność w wyszukiwarce. Nie ma oficjalnych informacji
w co konkretnie skierowana jest ta aktualizacja poza ogólnie rozumianą
„jakością”.

•

17 lipca 2015 – Panda 4.2 – popularna i wszystkim znana aktualizacja skupiająca
się przede wszystkim na treści oraz jakości stron.
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Jeżeli w okolicach któregoś z tych dni ruch na Twojej stronie drastycznie zmalał
to masz już cenną informację nad czym musisz popracować. Jeżeli ruch na Twojej
stronie wzrósł, znaczyć to może, że konkurencyjne serwisy będące wyżej w wynikach
wyszukiwania od Ciebie zostały w jakiś sposób ukarane.
Nie jest to jednak powód do świętowania! Konkurencja będzie robić wszystko,
aby wrócić na swoje stare pozycje. Wykorzystaj chwilę ich słabości do zbudowania
przewagi.
Więcej informacji na temat podstawowej obsługi Google Analytics można znaleźć
w artykule: Google Analytics dla początkujących.

Podgląd statystyk na żywo w Google Analytics.
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Po sprawdzeniu ruchu w Google Analytics warto rzucić okiem na Google Search
Console. Jeżeli w GA odnotowałeś ogromny spadek ruchu to istnieje szansa, że
w GSC znajduje się odpowiedź na taki stan rzeczy. Wystarczy po wejściu w Google
Search Console udać się do sekcji „Wiadomości”.
Może zdarzyć się, że pojawi się tam informacja taka, jak ta:

Widok “działania ręczne” w Google Search Console.
Jeżeli ktoś wcześniej opiekował się Twoją witryną, zobacz w zakładce „Ruch związany
z wyszukiwaniem > Działania ręczne” czy na stronę nie została nałożona kara.
Zdarza się, że niektórzy specjaliści SEO usuwają wiadomość o nałożonej karze. Dzieje
się tak z różnych przyczyn.
Jeżeli na Twoją stronę nałożona została jakakolwiek kara – nie panikuj! Teraz
najważniejsze będzie, jak najszybsze pozbycie się jej. Proponuję skontaktować się
ze specjalistą SEO i poprosić go o pomoc. Staraj się wybierać specjalistów SEO
z polecenia , dzięki temu masz większą szansę, że osoba, która Ci pomoże zaangażuje
maksymalnie się.
Jeżeli jednak w GSC jest „czysto” lub po prostu chcesz mimo wszystko dowiedzieć się,
jak wygląda obecna sytuacja strony, pozostańmy jeszcze na chwilę w Google Search
Console.
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W głównym widoku witryny dostępne są trzy sekcje:
• Błędy indeksowania.
• Analityka wyszukiwania.
• Mapy witryn.
Jeżeli w „Błędy indeksowania” wszystko jest oznaczone na zielono – nie masz się
czym przejmować. To znak, że roboty indeksujące Google są w stanie prawidłowo
odpytać Twoją stronę, przejrzeć ją, a następnie zaindeksować.
Mapy witryn to miejsce, gdzie uzyskujesz informacje na temat tak zwanych sitemap
czyli pików *.XML, w których wylistowane są wszystkie dostępne dla Googlebota
podstrony. Więcej na ten temat znajdziesz w pomocy Google.
„Analityka wyszukiwania” to miejsce, na którym się skupimy w tej chwili.
Kliknięcie w szarą belkę z nazwą sekcji lub wybranie w menu „Ruch związany
z wyszukiwaniem > Analityka wyszukiwania” przeniesie Cię do bardzo ciekawego
widoku.

Sekcja “analityka wyszukiwania” w Google Search Console.
Możesz szybko zobaczyć tam na przykład aktualne pozycje, jakie zajmuje Twoja strona
w wynikach wyszukiwania. Więcej informacji o możliwości filtrowania tego widoku
możesz też znaleźć w pomocy Google.
Zachęcam do „przeklikania” się przez inne podstrony dostępne w GSC. Znajdziesz tam
ogromną ilość funkcji, które mogą przydać się w dalszych pracach nad stroną.
Aby poznać wszystkie funkcje tego narzędzia, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi
GSC.
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Przechodząc do kolejnej części analizy, skorzystamy z narzędzia Majestic. Pora
sprawdzić, jak wygląda sytuacja z linkami przychodzącymi. Jeżeli w GSC otrzymaliśmy
powiadomienie o nałożonej karze z powodu linków przychodzących to w Majestic
możemy szybko zbadać, jakiego rodzaju są to linki.
Po wpisaniu adresu strony w wyszukiwarkę naszym oczom pokaże się taki widok:

Analiza strony w Majestic na przykładzie whitepress.pl.
Na pierwszy rzut oka może nie być do końca jasne, co z czego wynika i jak należy
interpretować podane liczby.
Można je interpretować – w dużym skrócie – tak:
•

Trust flow – naliczany w skali o 0 do 100. Wskaźnik ten pokazuje, jak bardzo
nasza strona jest „godna zaufania” według Majestic. Można go zmienić poprzez
zdobywanie linków ze stron o wyższym TR (wtedy wskaźnik wzrasta) lub niższym
(wskaźnik maleje).
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•

Citation flow – naliczany w skali od 0 do 100. Wskaźnik ten pokazuje ogólnie
jakość linków przychodzących. Im wyższy CF, tym linki, które pozyskujemy
okazują się lepszej jakości.

•

Backlinki zewnętrzne – ilość wszystkich znalezionych przez Majestic linków
kierujących do naszej strony. Zaliczają się tu także linki występujące kilkukrotnie
na jednej stronie.

•

Reffering domains (domeny odsyłające) – ilość domen, na których znalezione
zostały linki do naszej witryny. Odwołujące się do IP oraz podsieci możemy w
tym wypadku zignorować. Są to wskaźniki wykorzystywane w nieco innych, dużo
bardziej rozbudowanych analizach.

•

Dane historyczne – pokazują, jakie wskaźniki strona notowała w ciągu ostatnich
5 lat.

Uwaga!

Może zdarzyć się, że ilość „backlinków zewnętrznych”
będzie wynosić na przykład 100 000 a „reffering
domains” zaledwie 3. Znaczy to wtedy, że najpewniej
mamy do czynienia z tak zwanymi linkami site wide.
Link site wide to link umieszczony na wszystkich
(lub zdecydowanej większości) podstronach jakiegoś
serwisu. Przykładem takiego linku może być wstawka
w stopce strony „strona stworzona przez xyz.pl”.

Dalsza część widoku w Majectic pozwala nam na podejrzenie czy i jak wyglądał
przyrost backlinków w ostatnim czasie (90 ostatnich dni) oraz jakiego rodzaju są
to linki przychodzące.
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Analiza profilu linków strony whitepress.pl w Majestic.
•

Backlink History > External backlincks - to informacja ile nowych linków
zostało znalezionych w ostatnim czasie.

•

Backlink History > Reffering domains - to informacja na ilu nowych domenach
zostały znalezione linki.

•

Backlink Breackdown – wykres pokazujący, jakiego typu linki kierują do naszej
strony (np. obrazki, przekierowania).
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•

Anchor text – to bardzo ciekawy wykres pokazujący, jakie teksty linków są
najpopularniejsze. Wprawny specjalista SEO na podstawie tylko tego wykresu jest
w stanie określić czy strona jest promowana prawidłowo czy nie.

Niżej w widoku podsumowania można znaleźć dwie tabelki. Pierwsza wskazuje strony,
które linkują do naszej witryny. Niestety w wersji darmowej możemy zobaczyć tylko 5
stron. Druga tabelka to lista podstron należących do badanej przez nas strony, które
w ostatnim czasie zdobyły linki.

Analiza strony whitepress.pl w Majestic - backlinki i podstrony, które zdobyły linki.
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Na co warto zwrócić uwagę?

•

Jeżeli Citation Flow oraz Trust Rank Twojej strony
jest niski to znak, że warto nieco wzmocnić
działania promocyjne i spróbować pozyskać kilka
dobrych jakościowo linków (Content Marketing
świetnie sprawdziw się tym temacie).

•

Jeżeli do Twojej strony prowadzi bardzo dużo
linków z małej ilości domen (np. 100 000 linków
i tylko 1 domena) to znaczy, że zdecydowanie
należy poprawić sposób linkowania.

•

Jeżeli masz więcej linków nofollow niż follow
trzeba rozbudować promocję strony.

•

Jeżeli do Twojej strony prowadzi bardzo dużo
linków z „ramek” oraz „przekierowań” może to
znaczyć, że coś niepokojącego dzieje się z Twoją
stroną. Niezwłocznie skontaktuj się ze specjalistą
SEO!

•

Jeżeli na Twoim wykresie widać, że jedno słowo
kluczowe posiada ponad 50% udziału w wykresie
(nie mam tu na myśli „inne anchor texty”) to znak,
że sposób linkowania przeprowadzony do tej pory
może być nieprawidłowy.

Na interpretację wyników wpływa wiele czynników, między innymi to czy bardziej
zależy Ci na analizie stricte linków przychodzących czy raczej na zbadaniu popularności
konkretnych sekcji serwisu.
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Popularność strony można sprawdzić w bardzo łatwy i szybki sposób, dzięki usłudze
SEMSTORM. Po wpisaniu adresu witryny naszym oczom ukaże się taki widok:

Analiza strony whitepress.pl w SEMSTORM.
SEMSTROM poprzez własne algorytmy wylicza potencjalny ruch i widoczność strony
w wyszukiwarce Google. Oczywiście liczby podawane przez SEMSTORM nie są
dokładne, a czasem nawet w znacznym stopniu rozmijają się z prawdą. Jednak, co do
zasady - prezentacja trendów strony w wynikach wyszukiwania jest bardza przydatna
SEMSTORM to bardzo dobre narzędzie we współpracy z Google Analytics oraz Google
Search Console.
Z wykresu można dowiedzieć się:
•

Niebieska linia – Wskaźnik ruchu – jest to estymowana przesz SEMSTORM
liczba użytkowników, jaka powinna trafić na Twoją stronę. Im wykres jest wyżej,
tym ilość użytkowników na stronie powinna być większa.

•

Żółta linia – Słowa kluczowe – jest to rzeczywisty (uzyskany poprzez pobieranie
danych z Google) obraz tego, jak widoczna jest strona w wynikach wyszukiwania.
Im wykres jest wyżej, tym większa widoczność witryny w wynikach wyszukiwania.

Nierzadko zdarza się, że w SEMSTORM brakuje korelacji między wykresami. Nie jest
to jednak błąd! Może się zdarzyć, że słowa kluczowe, które znalazły się w pierwszej
dziesiątce wyników wyszukiwania nie generują dużej ilości ruchu.
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Podobnie może nastąpić sytuacja, że mimo dużej ilości ruchu, słów kluczowych
w „TOP10” będzie mało. Ma to związek z tym, że w wynikach wyszukiwania pojawiło
się jedno popularne słowo kluczowe, które przekierowuje bardzo duży ruch na stronę
internetową.
Warto też rzucić okiem na listę słów kluczowych w wynikach organicznych.
Niestety w wersji darmowej widoczne jest tylko 5 słów kluczowych. Pamiętaj, że dane
w SEMSTORM aktualizowane są około 10 dnia każdego miesiąca.
W wersji płatnej możemy porównać naszą stronę z dowolną inną stroną konkurencji
i szybko przekonać się, gdzie jeszcze nie jesteśmy obecni, a gdzie wyprzedzamy naszą
konkurencję.
SEMSTORM posiada także unikalną funkcję pozwalającą podglądnąć występującą
konkurencję w wynikach płatnych. Dotyczy to zarówno reklam tekstowych, jak
i produktowych.

Analiza konkurencji w SEMSTORM.
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Popularnym kiedyś tematem było dbanie o dobre sąsiedztwo strony. Chodziło
o umieszczanie strony na takich serwerach, które nie posiadają dużego obłożenia
tzw. zapleczami lub innymi dokumentami niskiej jakości. Najgorzej klasyfikowane były
serwery czy adresy IP, na których znaleźć można było strony o tematyce z pogranicza
prawa – kasyna, erotyka, itp.
Aby sprawdzić, jakich sąsiadów na serwerze posiada nasza strona, wystarczy
skorzystać z jednego z narzędzi do tzw. reversingu DNS (revDNS). Przykładem
takiego narzędzia jest http://viewdns.info/.
Wpisując adres strony w narzędziu możemy uzyskać wynik podobny do tego:

Podgląd sąsiedztwa strony w viewdns.info.
Zbadanie sąsiedztwa strony może ustrzec ją przed potencjalnymi problemami,
z jakimi może mierzyć się serwer. Duża ilość kiepskiej jakości stron może spowodować,
że adres IP przypisany do serwera zostanie wpisany na czarną listę. Wpisanie
na czarną listę może spowodować, że wysyłane wiadomości e-mail będą zawsze
trafiały do spamu.
Warto monitorować sąsiedztwo strony raz na jakiś czas.
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Poza monitorowaniem sytuacji na serwerze, warto też monitorować zachowanie
naszej bezpośredniej konkurencji. Konkurencją może być strona znajdująca się
wyżej w wynikach wyszukiwania, firma działająca na tym samym obszarze co nasza
lub strona internetowa, którą po prostu chcemy pokonać w wynikach wyszukiwania.
Niezależnie od motywacji i chęci analizę konkurencji warto rozpocząć
od sprawdzenia kilku rzeczy:
•

Ilości zbieżnych słów kluczowych – czyli ile słów kluczowych dotyczy zarówno
naszej, jak i konkurencyjnej strony.

•

Porównania potencjalnego ruchu, jaki posiada nasza strona oraz konkurencji.

•

Sprawdzenia linków przychodzących – wyszukanie możliwości.

•

Sprawdzenia SEO strony.

Wszystkie te czynności wykonuje się niemal tak samo, jak audyt własnej strony.
Należy jednak pamiętać, że kontekst analizy polega na sprawdzeniu tego, co działa
lepiej, a co gorzej u konkurencji.

1.6.1 Prosta analiza z wykorzystaniem gotowych narzędzi
Podstawową analizę konkurencji można wykonać wykorzystując takie narzędzia,
jak SEMSTORM czy SENUTO.
W SENUTO analiza konkurencji dostępna jest w widoku Analiza widoczności >
Konkurencja.

Analiza konkurencji w SENUTO.
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Analiza konkurencji w SENUTO pozwala otrzymać takie informacje, jak:
•

Identyfikacja konkurencji.

•

Wspólne słowa kluczowe z podziałem na ich pozycje.

•

Pokazać, jak wiele słów kluczowych jest wspólnych.

•

Porównywać zbiory słów kluczowych i w sposób zaawansowany
analizować je poprzez rozbudowane filtry.

W przypadku SEMSTORM analiza konkurencji dostępna jest w widoku Wyniki
naturalne > Konkurenci.

Analiza konkurencji w SEMSTORM.
W SEMSTORM również otrzymamy listę stron konkurencyjnych, informacje
o wspólnych słowach kluczowych, a także estymację ruchu, jaki dane strony posiadają.
Konkurenci przedstawieni są w formie wykresu, na którym pojawiają się „bąbelki”
określające korelację ilości słów kluczowych oraz potencjalnego ruchu.
Im strona wyżej i na prawo, tym jej widoczność w wynikach wyszukiwania oraz ilość
estymowanego ruchu jest większa.
SEMSTORM podczas analizy konkurencji pozwala przede wszystkim na zaawansowaną
analizę słów kluczowych. Bogata liczba filtrów oraz opcji pozwala szybko odnaleźć
najciekawsze słowa kluczowe, które warto uwzględnić na stronie internetowej.
20

Badanie widoczności strony można przeprowadzić poprzez wykorzystanie narzędzi
takich, jak Google Analytics, Google Search Console, a także Majestic i SEMSTORM.

•

W Google Analytics badamy zachowanie
użytkowników oraz ich przyrost
z kanału organic.

•

W Google Search Console sprawdzić można
czy strona posiada nałożone kary,
a także między innymi, jak wyświetla się
w wynikach organicznych.

•

Z pomocą Majestic możemy określić jakość
i ilość linków przychodzących.

•

Za pomocą SEMSTORM możemy szybko
podglądnąć historyczną oraz aktualną
widoczność strony w wynikach wyszukiwania.

Warto badać widoczność strony jeszcze przed przeglądem samej witryny. Dzięki temu
można znaleźć problemy, które pojawiły się poza nią. Przykładem takich problemów
może być mała liczba linków przechodzących lub kara nałożona przez algorytm
Google.
Jeżeli wiesz już ,w jakiej kondycji jest Twoja witryna, warto przejść do dalszego
działania – analizy strony.
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ANALIZA STRONY
W WYNIKACH
WYSZUKIWANIA
Analiza strony może zostać podzielona na dwa
etapy. Pierwszy z nich to analiza witryny
od strony technicznej skupionej na linkowaniu
wewnętrznym czy czasie wczytywania się strony.
Drugi etap to próba poprawy treści i wszystkiego,
co z treściami na stronie związanego, w tym
umiejscowienie nagłówków <hX> lub nasycenie
słowami kluczowymi.
W tej części omówimy kwestie związane przede
wszystkim z wyświetlaniem się strony
w wynikach wyszukiwania.

Zacznijmy od początku. Aby sprawdzić, jak zachowuje się strona internetowa na linii
serwer <-> przeglądarka oraz serwer <-> Googlebot, można wykorzystać kilka narzędzi.

2.1.1 Google Search Console
Naturalnie narzędziem pierwszego wyboru będzie omawiany wcześniej Google Search
Console, gdzie możemy sprawdzić informacje na temat podstawowych błędów, jakie
generuje strona. Wśród informacji możemy znaleźć dokładne adresy podstron, które
zwracają kod 404, czyli nie zostały znalezione podczas ostatniej wizyty Googlebota.
Istnieją także informacje na temat treści niedostępnych z powodu błędu serwera (kod
503). Każdy z wylistowanych błędów wymaga skrupulatnego przyjrzenia się działaniu
naszej strony.

Błędy indeksowania w Google Search Console.
Jeżeli okaże się, że błąd z kodem 503 zwracany jest dla niemal każdej podstrony, warto
porozumieć się z webmasterem/opiekunem strony, a także ze wsparciem hostingu w
celu wyjaśnienia problemu z naszą stroną. Częste zwracanie kodu 503, szczególnie
dla ważnych dla nas podstron, może spowodować spadek widoczności naszej strony.

2.1.2 Sniffer – analiza odpowiedzi strony
Czasami zdarza się, że strona wczytuje się bez żadnych problemów i wszystkie treści
są bezproblemowo dostępne, a jednak Google mimo wszystko zgłasza problem
z dostępnością strony.
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Aby upewnić się czy problem faktycznie występuje, warto odwiedzić stronę http://
web-sniffer.net, a następnie sprawdzić, jak nasza witryna odpowiada na pytanie
Googlebota. Aby to zrobić wystarczy podać adres strony, zmienić „user-agent”
na Googlebot, a następnie kliknąć submit (konieczne jest podanie CAPTCHA).

Dostępne opcje ustawienia user-agent w web-sniffer.
Po wykonaniu analizy w web-sniffer, naszym oczom mogą pokazać się wyniki, które
albo poinformują nas o braku problemów (kod “200” czyli “OK”) lub o wystąpieniu
problemów (różnego rodzaju kody 4XX lub 5XX).

Przykładowy rezultat analizy w web-sniffer.
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W web-sniffer możemy także zobaczyć kod strony, jaki otrzymało narzędzie. Może być
to również dobry sposób na znalezienie elementów witryny, które wskazywałyby
na włamanie lub inne niezamierzone działania.
Zdarza się także, że instalowane są specjalne wtyczki do CMSów (np. Wordpress),
których celem jest blokowanie tzw. złych botów przed badaniem naszej strony.
Niestety, czasem te wtyczki blokują też przydatne boty.
Więcej na temat kodów, jakie może zwrócić strona znajdziesz na polskiej Wikipedii:
Kod odpowiedzi http.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z łącznością ze stroną należy
niezwłocznie skontaktować się z webmasterem.

2.1.3 Analiza zawartości Google Cache
Jeżeli jednak nasza strona nie powoduje żadnych problemów w kwestii łączności
z serwerem możemy przejść dalej z naszą analizą. Warto zobaczyć, jak Googleboty
do tej pory „widziały” naszą witrynę.
W tym celu warto skorzystać z polecenia „cache:adres-strony.pl” w polu
wyszukiwania Google. Może się bowiem okazać, że jakaś część naszej strony nie
będzie czytelna dla Googlebotów, a przez to będzie tracić możliwość pojawienia
się w wynikach wyszukiwania na pewne słowa kluczowe.

Zapisana w Google Cache strona internetowa whitepress.pl.
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2.2.1 JavaScript Framework
Szczególnie istotne jest sprawdzenie zachowania strony w przypadku posiadania
witryny opartej o jeden z popularnych frameworków JS, czyli gotowych rozwiązań
opartych o JavaScript, które przyspieszają proces tworzenia rozbudowanych stron.
Popularne frameworki to na przykład AngularJS, NodeJS czy Backbone.
Pamiętajmy, że nieumiejętnie zbudowana strona w oparciu o powyższe
frameworki spowoduje problemy z jej indeksacją przez roboty Google.
Może się także zdarzyć, że uda się zaobserwować na przykład ukryty tekst, którego
wcześniej z jakiegoś powodu nie dostrzegliśmy lub o jego istnieniu nie mieliśmy
pojęcia.

2.2.2 Analiza strony z wyłączonym JavaScript
Niestety zdarza się, że cache nie zapisuje się i funkcja cache w wyszukiwarce Google
nie działa. Może być to spowodowane zapisami w meta znacznikach lub innymi
ustawieniami strony internetowej.
Wtedy warto uzbroić się we wtyczkę do naszej przeglądarki, która pozwoli nam między
innymi wyłączyć JavaScript oraz CSS, a także dostarczyć nam wielu innych cennych
informacji. Popularną wtyczką dla niemal wszystkich znanych obecnie przeglądarek
jest Web Developer.
Dostęp do funkcji wyłączania JavaScript oraz styli CSS w obrębie strony znajduje się
w tych miejscach:

Dostęp do funkcji wyłączenia JavaScript oraz styli CSS w obrebie strony.
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że po wyłączeniu obsługi JavaScript dotyczyć to będzie
wszystkich odświeżonych i nowo wczytanych stron. Wyłączenie styli CSS działa tylko
do momentu odświeżenia strony.

Przykładowy widok strony po wyłączeniu JavaScript.
Podsumowując odpowiedź na pytanie: na jakie problemy możemy natrafić badając
stronę internetową z wyłączonym JavaScript oraz CSS?

•

Możliwe będzie zobaczenie ukrytych treści
na stronie.

•

Możliwe będzie sprawdzenie czy strona
wygląda tak samo dla użytkownika,
jak i dla Googlebotów.

•

Możliwe będzie sprawdzenie poprawności
linkowania wewnętrznego.
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Analizę widoczności strony w wynikach wyszukiwania wykonaliśmy już na początku.
Zbadaliśmy, jak wysoko znajduje się nasza strona i jaki ruch pozyskuje, sprawdziliśmy
narzędzia takie, jak Google Search Console, Google Analytics, a także SEMSTORM czy
Majestic. Warto jednak pójść o krok dalej i przeanalizować, jak strona prezentuje się
w wynikach wyszukiwania. Wiąże się to oczywiście z analizą wyników wyszukiwania.
Przydatne może okazać się także narzędzie SENUTO, które ułatwia przeprowadzanie
audytów oraz badanie widoczności w wynikach wyszukiwania.
Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat meta znaczników, odwiedź artykuł,
w którym prezentujemy podstawowe informacje na ich temat: Meta znaczniki
– podstawowa optymalizacja stron.
Do czego przyda nam się wiedza na temat meta znaczników? Do ich poprawy
oraz sprawienia, że nasza strona będzie miała lepszy CTR (wskaźnik klikalności
– click through rate) z wyników wyszukiwania. Poprawa meta znaczników może
też delikatnie wpłynąć na poprawę pozycji naszej strony.

2.3.1 Analiza meta znaczników
Podstawowe informacje na temat meta znaczników znaleźć można w Google Search
Console w zakładce „Stan w wyszukiwarce -> Udoskonalenia HTML”.
Przykładowy wygląd tej zakładki prezentuje się następująco:

Widok zakładki „Stan w wyszukiwarce -> Udoskonalenia HTML”
w Google Search Console.
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Mimo, że Google Search Console dostarcza informacje na temat meta znaczników,
warto zainteresować się narzędziami zewnętrznymi, takimi jak SENUTO. Dlaczego?
Otóż narzędzia zewnętrzne nie muszą być w pełni zgodne z zaleceniami Google
oraz ich polityką, a co za tym idzie – otrzymywane rezultaty mogą być dużo bardziej
dokładne od tych dostępnych w GSC.
Przykładowo, ta sama strona, której wyniki zostały przedstawione na poprzedniej
stronie, tak prezentuje się w narzędziu SENUTO:

Raport Meta znaczniki w SENUTO.
Jak widać, narzędzie SENUTO było w stanie zwrócić więcej wyników niż GSC. Może się
oczywiście zdarzyć, że część tych powiadomień nie będzie warta uwagi. Warto jednak,
mimo dużo większej liczby znalezionych potencjalnych błędów, zweryfikować je.
Jak zostało wspomniane wcześniej – zewnętrzne narzędzia mogą zostać tak
skonstruowane, że będą wykrywały rzeczy, których GSC nie „wyłapie”. W związku
z tym może się zdarzyć, że jeżeli nawet część zgłoszonych błędów będzie fałszywa,
sumarycznie i tak otrzymamy dużą ilość wartych uwagi informacji.
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Dbanie o poprawne meta znaczniki sprawia, że strona jest w stanie wykorzystać
pełen potencjał, jaki daje Google w kwestii wyświetlania w wynikach wyszukiwania.
Jeżeli dodamy do tego jeszcze kilka kwestii optymalizacyjnych na samej stronie
(breadcrumb, schema.org), jesteśmy w stanie zbudować naprawdę zwracający uwagę
wynik wyszukiwania.
Przykładowo może on wyglądać następująco:

Przykładowy wynik wyszukiwania rozbudowany poprzez mikroformaty.
Oczywiście ilość kliknięć zależy w głównej mierze od pozycji strony w wynikach
wyszukiwania. Warto pamiętać, że wciąż utrzymuje się trend, w którym najwyżej
umieszczone wyniki wyszukiwania klikają się najlepiej. Niestety nic nie wskazuje
na to, aby w najbliższym czasie trend ten miał się odmienić.

2.4.1 Robots.txt
Może się jednak zdarzyć, że nasz wynik wyszukiwania będzie wyglądał w taki sposób:

Widok strony w wynikach wyszukiwania blokowanej przez robots.txt.
Oznacza to, że plik robots.txt blokuje dostęp do danej podstrony lub w skrajnych
przypadkach – nawet całej domeny.
Głębszą analizę strony warto zacząć przede wszystkim od zbadania czy nie jest ona
w żaden sposób zablokowana lub czy nie posiada nałożonej kary od Google. Będzie
to najpewniej dobrze widoczne już na początku analizy podczas przeglądania raportów
z Google Analytics oraz narzędzi zewnętrznych takich, jak SEMSTORM.
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Niemniej jednak warto przeanalizować plik robots.txt, który będzie dostępny pod
adresem www.twój-adres.pl/robots.txt. Jeżeli taka strona nie istnieje, znaczy to tyle,
że Twoja strona nie posiada pliku robots.txt i – potencjalnie – wszelkie podstrony
powinny być indeksowane.
Jeżeli jednak naszym oczom ukaże się na przykład taki widok:

Przykładowy wygląd pliku robots.txt w systemie Wordpress.
Oznacza to, że Twój plik robots.txt został poprawnie umiejscowiony na serwerze.
Warto wtedy także zwrócić uwagę na zawarte w tym pliku reguły. Jeżeli w pliku robots.
txt znajdziesz zapis:

Reguła blokująca przed indeksowaniem całej strony.

Uważaj! Jest to reguła blokująca przed
indeksowaniem całą witrynę!
Jeżeli Twoim zamiarem nigdy nie było blokowanie
całej witryny, koniecznie usuń ten zapis. Warto także
przeprowadzić śledztwo i znaleźć osobę, która dodała
taki zapis.
W robots.txt można znaleźć także inne zapisy, które
informują wszystkie lub wybrane roboty indeksujące
(istnieje wiele innych robotów tego typu, nie
należących do Google) o możliwym dostępie lub jego
braku do konkretnego zasobu. Zasobem może być
podstrona, cała grupa podstron lub konkretne pliki.
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2.4.2 Meta znacznik ROBOTS
Oprócz robots.txt warto także przejrzeć kod strony w poszukiwaniu zapisów
blokujących możliwość indeksowania strony.
Wystarczy sprawdzić czy w kodzie HTML podstron znajduje się zapis taki, jak:

Kod HTML informujący roboty wyszukiwania o możliwość analizowania
oraz indeksownia strony.
Jeżeli tak, należy zweryfikować, czy w części content=”…” znajdują się zapisy:
•

Index – informacja dla robotów indeksujących, aby umieściły tę stronę
w wynikach wyszukiwania.

•

Noindex – Informacja dla robotów indeksujących, aby nie umieszczały strony
w wynikach wyszukiwania.

•

Follow – Informacja dla robotów indeksujących, aby bez przeszkód analizowały
stronę.

•

Nofollow – Informacja dla robotów indeksujących, aby nie analizowały strony.

Jeżeli nie ma żadnego zapisu w robots.txt ani w meta znaczniku robots oznacza
to, że strona przyjmuje całościowo wartość „index, follow” czyli wszelkie roboty mogą
dowolnie przeczesywać stronę, a także wyświetlać ją w swoich zasobach.
Mając pewność, że strona wyświetla się prawidłowo w wynikach wyszukiwania
i nic nie blokuje jej analizowania, warto przejść do dalszej analizy.
Kolejne kroki w naszej analizie powinny zostać skierowane w kierunku poprawy
linkowania wewnętrznego oraz treści na stronie.
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W tej części przedstawione zostały kwestie związane z widocznością strony w wynikach
wyszukiwania. Niezależnie czy poprawiamy meta znaczniki w celu zwiększenia CTR
w wynikach wyszukiwania, czy staramy się wykluczyć ze strony najmniej przydatne
adresy, warto pamiętać, że nasze działania powinny być tak samo przydatne
użytkownikom, jak i robotom Google.
Warto pamiętać także o testowaniu. Testować można chociażby różne szablony
meta znaczników, tytułów czy to, jak będzie zachowywać się nasza strona
z włączonym i wyłączonym JavaScript. Wszystko oczywiście powinno zostać oparte
o wytyczne Google dla Webmasterów, dzięki czemu sprawdzając różne rozwiązania
wystrzeżemy się możliwości otrzymania kary za przypadkowo wprowadzone „niecne
działania”.
Strona internetowa, którą się opiekujesz
daje Ci niemal nieograniczone pole
do manewrowania i ciągłego jej
udoskonalania. Pamiętaj o tym zwłaszcza
w sytuacji, gdy wydaje Ci się, że nie jesteś
już w stanie pozyskać więcej ruchu
z wyszukiwarki.
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TECHNICZNA
ANALIZA
STRONY
Techniczna analiza strony oraz poprawne
linkowanie mają ze sobą wiele wspólnego.
Zanim jednak poruszony zostanie temat
linkowania wewnętrznego, warto omówić inne
istotne kwestie, które ułatwią w późniejszym
czasie omawianie linkowania wewnętrznego.

Każda strona, niezależnie czy jest to strona firmowa, sklep internetowy czy też
ogromny serwis treściowy, powinna zawierać prawidłowo zaimplementowane
nagłówki hX czyli <h1>, <h2> i tak, aż do <h6>.
Prawidłowo zaimplementowany nagłówek to taki, który odpowiednio podkreśla
ważność danego tekstu czy elementu strony. W zależności od tego czy strona
napisana została w oparciu o HTML4 czy HTML5 istnieją pewne różnice w kwestii
umiejscowienia oraz ilości konkretnych nagłówków.
Przyjęło się, że w HTML4 wykorzystać można jeden nagłówek h1 dla podstrony.
Także nagłówków h2 i h3 nie należy umieszczać w dużych ilościach. Nie ma oficjalnego
zalecenia czy to ze strony Google czy specyfikacji HTML4 na temat tego ile faktycznie
nagłówków może znajdować się na stronie. Można jednak znaleźć zalecenia
umieszczania jednego nagłówka h1 na podstronę. Ilość nagłówków h2 oraz h3 nie
powinna przekraczać kilku. Taki stan rzeczy to wynik interpretacji specyfikacji HTML4
oraz doświadczeń webmasterów na przestrzeni wielu lat.

Implementacja nagłówków hX w obrębie strony.
Źródło: http://mattryall.net/image/h5-markup-example.png.
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Warto jednak tworzyć strony oparte o nowy standard HTML, czyli o HTML5.
Specyfikacja HTML5 jasno mówi, że odpowiednia budowa strony oraz wykorzystanie
nowych tagów pozwala na wykorzystanie nawet kilku nagłówków h1 oraz
zdecydowanie płynniejsze wykorzystanie pozostałych nagłówków.

3.1.1 Gdzie umieszczać nagłówki?
Wykorzystując dobrodziejstwa HTML5, nagłówek h1 możemy umieścić w niemal każdej
sekcji, czyli elemencie oznaczonym tagami <section>. Możemy także wykorzystać
nagłówek h1 w menu czy innych, autonomicznych elementach strony.
Warto pamiętać, aby nagłówek h1 oprócz obecności w najważniejszym miejscu danej
sekcji strony posiadał także zawarte istotne dla danej podstrony słowo kluczowe. Nie
jest to konieczne, ale na pewno pozytywnie wpływa na ogólne SEO strony.

Przykład rozmieszczenia nagłówków w obrębie witryny.
Dając za przykład wycinek strony Antyweb.pl, nagłówki można umieścić
w następujących miejscach:
•

Nagłówek <h1> - link „Recenzje”.

•

Nagłówki <h2> - albo linki „Wszystkie, Smartfon, Gry, Audio, Komputery,
Gadżety” albo na najważniejszą/największą aktualność („Bohaterowie Marvela…”).

•

Nagłówki <h3> - aktualności w „sliderze”.

Pozostałe elementy można spokojnie wyświetlić jako zwykłe linki.
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W przypadku podstron istotne jest, aby tytuł artykułu znajdował się w nagłówku
h1. Dalsze formatowanie tekstu powinno uwzględniać wykorzystanie pozostałych
nagłówków. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w treści wpisu także pojawiły
się dodatkowe nagłówki h1. Wszystko zależy od tego czy artykuł także będzie
odpowiednio oznaczony tagami HTML.
Sprawa umiejscowienia nagłówków na niewielkich stronach firmowych
jest względnie prosta. Warto zadbać po prostu o treść na stronie, którą można
przedstawić przejrzyście dla użytkownika, ale także poprzez różne nagłówki.
W przypadku sklepów internetowych sprawa nieco się komplikuje. Często można
spotkać nagłówki h2 lub h3 umiejscowione na wszystkich nazwach produktów lub
linkach do kategorii. Nie ma tu niestety jednego przepisu mówiącego, jak powinno się
umiejscowić nagłówki w tego typu witrynach. Najczęściej jednak najpopularniejsze
platformy obsługujące sklepy posiadają odpowiednią optymalizację nagłówków.

3.1.2 Jak sprawdzić aktualne nagłówki na stronie?
Znając już teorię odnośnie tego, gdzie warto umieszczać nagłówki oraz znając
zalecenia związane z technologią HTML, warto zweryfikować występowanie
znaczników <hX> na stronie.
Aby to zrobić, można skorzystać z jednego z dwóch sposobów:
•

Szybki i dobry dla pojedynczych podstron.

•

Nieco wolniejszy, ale weryfikujący wszystkie podstrony.

Pierwszy sposób to uruchomienie interesującej nas podstrony, a następnie
dostanie się do źródła strony (najczęściej wystarczy kombinacja klawiszy CTRL+U
w przeglądarce). Naszym oczom ukaże się wtedy kod źródłowy strony.

Przykład kodu HTML strony.
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Wystarczy nacisnąć CTRL+F w celu uruchomienia wbudowanej w przeglądarkę
wyszukiwarki, a następnie wyszukać h1, h2 lub dowolny inny nagłówek, który nas
interesuje. Możemy dzięki temu szybko sprawdzić, ile nagłówków posiadamy oraz
jakiego rodzaju treść znajduje się w każdym z nich. Do poprawnego zrozumienia kodu
strony wymagana jest jednak znajomość HTML.
Drugą możliwością badania strony, między innymi pod kątem nagłówków hX, jest
użycie oprogramowania Screaming Frog. Jest to darmowe (z pewnymi obostrzeniami)
narzędzie, które pozwala na zautomatyzowaną analizę strony i służy do samodzielnej
instalacji na komputerze. Znajomość Screaming Frog pozwala na szybką analizę całej
strony pod kątem nasycenia słów kluczowych, meta znaczników czy omawianych
właśnie nagłówków.

Analiza nagłowków hX w Screaming Frog.
Oprogramowanie dostępne jest w angielskiej wersji językowej. Mimo tego, nawet
dla osób nie posługujących się biegle tym językiem, program jest wyjątkowo intuicyjny
i prosty w obsłudze.
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Słowa kluczowe to elementy, które pojawiają się na wszystkich poziomach istnienia
strony internetowej. Są one obecne są w wynikach wyszukiwania, warstwie
niewidocznej dla użytkownika, a także w wyświetlanych treściach.
Dbanie o odpowiednie nasycenie strony czy podstron słowami kluczowymi jest istotne
z punktu widzenia SEO. Dzięki kilkukrotnemu wymienieniu słowa kluczowego w treści,
Google sprawniej zinterpretuje kontekst i tematykę artykułu. Dzięki ułatwieniu pracy
robotom indeksującym szybciej pojawimy się w wynikach wyszukiwania na słowa
kluczowe, które nas interesują.
Czy jest to manipulowanie algorytmem
Google? Nie. Do momentu, gdy umieszczamy
słowa kluczowe w sposób naturalny i przydatny
użytkownikowi, a jednocześnie dostępny dla
robotów indeksujących – nie mamy się czego
obawiać.

3.2.1 Naturalne umieszczenie słów kluczowych
Co to znaczy, że słowa kluczowe mają zostać umieszczone naturalnie? Znaczy
to tyle, że nie powinniśmy sztucznie tworzyć miejsc, w których możemy dodać słowa
kluczowe. Chodzi tu o chmury tagów, długie opisy na dole strony czy ukryte pod
niewielkimi przyciskami rozwijane teksty. Takie elementy mogą sprawić, że strona
przestanie wyglądać korzystnie zarówno w oczach użytkownika, jak i robotów
indeksujących.

Przykład nienaturalnie dodanego opisu na stronie.
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Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odpowiednie umieszczenie słów kluczowych
w treści wpisu, kategorii czy tytule strony. Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdym
przypadku stosowanie chmur tagów czy podobnych technik jest źle widziane.
W zdecydowanej większości przypadków są to jednak działania mające na celu przede
wszystkim sztuczne nasycenie strony słowami kluczowymi.
Można przyjąć, że na trzy-cztery zdania w paragrafie powinno wystąpić co najmniej raz
słowo kluczowe. Takie rozmieszczenie nie irytuje użytkowników, a także jest czytelne
dla robotów indeksujących w kwestii tworzenia kontekstu. Warto także pamiętać
o umieszczaniu słów kluczowych w nagłówkach oraz meta znacznikach i tytułach.

Schemat obrazujący naturalne rozmieszczenie słów kluczowych w opisie na stronie.
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Generowanie adresów URL to bardzo ważny element funkcjonowania każdej strony
internetowej. Źle przygotowany routing (czyli system do obsługi adresów URL) może
spowodować nieprzewidywalne problemy związane z indeksowaniem strony
w wynikach wyszukiwania. Możliwe jest także doprowadzenie użytkownika do stron,
których nie powinien móc odwiedzić lub które budują złe doświadczenia ze stroną.

Przykład pogrubienia słów kluczowych w adresie podczas wyszukiwania.
URL powinien być elementem zawierającym słowa kluczowe, które będą
wyświetlane między innymi w wynikach wyszukiwania Google w trakcie wykonywania
wyszukiwania. Takie wyświetlanie adresu w wynikach wyszukiwania może pozytywnie
wpłynąć na CTR wyników wyszukiwania.
Wyświetlanie słowa kluczowego w adresie pozwala także użytkownikom w prosty
sposób zobaczyć, w jakim miejscu strony się znaleźli. Wszystko przez to, że najczęściej
URL budowany jest z zachowaniem hierarchii strony.
Na podstawie doświadczeń wielu specjalistów SEO można założyć, że umieszczenie
słowa kluczowego w URL ma pozytywny wpływ na samą sumaryczną ocenę strony
pod kątem SEO, a co za tym idzie – słowo kluczowe w adresie ma wpływ na poprawę
pozycji strony w wynikach wyszukiwania.
Sam URL według specyfikacji HTTP nie powinien posiadać więcej niż 2000
znaków. Warto jednak zadbać o długość adresu nie przekraczającą 50-60 znaków.
Istnieją opinie, że zbyt długi adres, zwłaszcza posiadający za dużo słów kluczowych
może mieć negatywne znaczenia dla wyświetlania danej podstrony.
Budowanie URL na stronie należy przygotować tak, aby dla całej strony
wykorzystywany był jeden szablon generowania adresów. Warto skupić się
na tworzeniu adresów maksymalnie czytelnych dla użytkownika, które jednocześnie
zachowują w URL hierarchię strony.
Można także rozważyć stworzenie adresacji w pełni przyjaznej robotom Google.
Niestety adresy, które są przyjazne robotom Google niekoniecznie będą czytelne
dla użytkownika.
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Przykładowy adres dla użytkownika:
domena.pl/kategoria/podkategoria/nazwapodstrony.html
URL generowany dla robotów mógłby
wyglądać następująco:
domena.pl/?category=kategoria&subcategory=
podkategoria&page=nazwa-podstrony

Adresy tworzone dla użytkowników nie posiadają jasnych struktur dla robotów.
W teorii adres może wyglądać dowolnie i zawierać dowolne informacje.
Przedstawienie adresu w formie parametrów powinno pomóc robotom indeksujących
określić dokładne „położenie” strony w witrynie. Stosowanie parametrów jest jednak
niepopularne. Co za tym idzie – brakuje materiałów, które określałyby dobre praktyki
dla takich adresów.
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Niezależnie od tego, jaki sposób generowania adresów wybierzemy, konieczne jest
zadbanie o unikalność adresów i treści. Należy, jak ognia wystrzegać się sytuacji, gdy
podstrona czy jakaś treść na stronie dostępna jest pod więcej niż jednym adresem.
Szczególnie istotne jest to w przypadku różnego rodzaju aktualności, podstron czy
produktów.

3.4.1 Jak sprawdzić czy strona ma problem z duplikacją?
Informacje o tym, dlaczego warto mieć na swojej stronie unikalne treści i jak zadbać
o ich unikalność, można znaleźć w artykule znajdującym się w bazie artykułów Nowej
Koncepcji SEO: Dlaczego treści na stornie powinny być unikalne.
Fragment z tego artykułu:
Wystarczy w okno wyszukiwarki Google wpisać: site:nasza-domena.pl „tekst, który
chcemy sprawdzić”. Może być to nawet wieksza część tekstu.

Sprawdzanie unikalności treści na stronie.
Posiadanie zduplikowanych treści wewnątrz strony może powodować problemy
z widocznością w wynikach wyszukiwania. Google może mieć problem z wybraniem
najbardziej relewantnych treści. Posiadając daną treść pod jednym tylko adresem
pomagamy algorytmowi Google wybrać najlepszą podstronę dla słowa kluczowego.
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3.4.2 Co zrobić ze zduplikowanymi podstronami?
Nie zawsze najlepszym wyjściem jest definitywne usunięcie duplikatu. Zdarza się, że
duplikat, tak samo jak oryginalna podstrona, generuje dla strony ruch. Nietrafionym
pomysłem jest usuwanie podstron, które dostarczają naszej stronie ruch. Zamiast tego
warto przekierować ruch z duplikatu treści na oryginał.
Pojawia się tu jednak kolejna uwaga – zdarza
się czasem, że to duplikat generuje więcej
ruchu niż oryginalny wpis. Warto wtedy
poważnie zastanowić się, w którą stronę
należy wykonać przekierowanie – z duplikatu
na oryginał czy z oryginału na duplikat.
Przekierowanie 301 to jedna z możliwości.

W przypadku wystąpienia duplikacji treści z powodu złego działania adresacji warto
zastosować znacznik rel=canonical. Dzięki niemu możliwe jest wskazanie robotom
indeksującym oryginalnej podstrony. Szczegółowe informacje na temat kanonikalizacji
podstron znajduje się w pomocy Google: Stosowanie kanonicznych URL-i.
Problem ten dotyka przede wszystkim sklepy internetowe, które pozwalają poprzez
odpowiednie filtry zawężać otrzymywane wyniki. Googleboty przy kiepskim linkowaniu
wewnętrznym przejdą zawsze na podstronę posiadającą tylko jeden, aktywny
filtr. Najczęściej sprawia to, że wyświetlana jest niemal taka sama treść, jak przy
wyłączonym filtrze. Zdarzają się jednak podobne przypadki w kwestii przypisywania
artykułów do kilku artykułów.
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Jeżeli zadbamy o dostępność treści pod odpowiednimi adresami, warto skupić się
na linkowaniu wewnętrznym. Linkowanie wewnętrzne to mówiąc najprościej
odnośniki, które pozwalają użytkownikom (ale i robotom indeksującym) nawigować
po stronie.
Tworząc plan linkowania wewnętrznego musimy zadbać o dostarczenie
użytkownikowi/Googlebotowi treści w najszybszy możliwy sposób. Odległość
między stroną główną lub dowolnym miejscem na stronie a potencjalnym miejscem
docelowym, które chciałby użytkownik zobaczyć, nie powinno wynosić więcej niż 2-3
kliknięcia.
Roboty Google analizując stronę stawiają przede wszystkim na prostą i zrozumiałą
budowę oraz hierarchię strony. Podobnie zresztą zachowują się użytkownicy. Chcą oni
prosty sposób dotrzeć na stronie z punktu A do puntu B. Nie bez znaczenia podczas
nawigowania po stronie ma prędkość wczytywania się kolejnych podstron.

Przykład prawidłowej struktury witryny.

3.5.1 O czym pamiętać tworząc linki wewnętrzne?
Planując strukturę strony warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach związanych
z linkowaniem wewnętrznym.
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Pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest ilość wystąpień
linków. Jeżeli do jednej podstrony kieruje kilka linków, trzeba rozważyć możliwość
zmniejszenia ich ilości.
Warto również zadbać o to, aby do podstron nie dodawać więcej niż jednego linka.
Oczywiście nie należy trzymać się tej zasady bezwzględnie. Warto jednak ograniczyć
ilość powtórzeń do minimum. Dzięki temu PageRank strony będzie w stanie lepiej
rozprowadzić się po całej stronie.
Kolejną sprawą, poza ilością linków, jest treść linków czyli anchor text. Często
na stronach treściowych występują linki kierujące do detalu posiadające tekst „czytaj
więcej”. Ilość tego typu linków sprawia, że zdecydowana większość podstron
na stronie posiada ten sam anchor tekst. Zamiast tego warto, aby link był
maksymalnie unikalny dla każdej podstrony. Można to zrobić, linkując na przykład
tytuł aktualności, nazwę produktu czy nazwę podstrony. Posiadanie dobrze
opisanego linku sprawia, że Google szybciej jest w stanie „złapać” kontekst i przypisać
odpowiednie słowa kluczowe do treści dostępnej w detalu.

Należy także pamiętać, aby nie umieszczać
na stronie zbyt dużej liczby linków
wewnętrznych. Google co prawda w swoich
zaleceniach dla webmasterów pisze, że linków
wewnętrznych może być nawet kilka tysięcy.
Warto jednak zadbać o rozsądną liczbę linków.
Niekoniecznie wszystkie możliwe podstrony
muszą być dostępne z poziomu strony głównej.

Więcej o linkowaniu wewnętrznym znaleźć można pod adresem:
https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/164/linkowanie-wewnetrzne-jakwykonac-je-poprawnie.
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Posiadając poprawną strukturę linkowania wewnętrznego, warto zadbać
o odpowiednio przygotowaną mapę strony. Jest to plik HTML lub XML, którego
istnienie zaleca samo Google. Zawiera on wylistowane wszystkie podstrony, jakie
powinny być osiągalne dla użytkownika i robotów Google.
Mapa strony zdecydowanie przyspiesza proces indeksowania strony oraz jej
poprawną ocenę, ponieważ GoogleBoty nie muszą tracić czasu na odkrywanie
kolejnych podstron w witrynie. Zamiast tego otrzymują “na tacy” wszystkie możliwe
do odwiedzenia adresy.

Przykładowa mapa strony.
Najpopularniejszym formatem tworzenia mapy witryny jest plik XML. Dla
najpopularniejszych CMSów dostępne są specjalne wtyczki, pluginy czy moduły, które
pozwalają w prosty sposób wygenerować stosowną mapę strony.
W przypadku Wordpressa mowa tu o XML Sitemap Generator. W innych
przypadkach można skorzystać z narzędzi, które pozwalają na automatyczne
wygenerowanie sitemapy. Tworzenie mapy strony jest istotne szczególnie
na stronach, gdzie często dodawane lub usuwane są podstrony, czyli na przykład
sklepy internetowe lub serwisy oparte o aktualności.
Kwestie techniczne opisane zostały w specjalnym dokumencie przygotowanym
w ramach pomocy Google: https://support.google.com/webmasters/
answer/183668?hl=pl.
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3.6.1 Jak sprawdzić czy posiadamy mapę strony?
Najczęściej mapa strony występuje w pliku sitemap.xml. Oczywiście nic nie stoi
na przeszkodzie, aby nazwać plik z mapą strony inaczej. Jest to jednak najczęściej
wykorzystywana nazwa, chociażby przez wspomnianą wcześniej wtyczkę do
Wordpress. Z racji tego, że znamy typową nazwę mapy strony wystarczy wpisać
w pasku adresu przeglądarki adres „domena.pl/sitemap.xml”. Jeżeli otrzymamy stronę
błędu to znak, że nasza sitemapa może jeszcze nie istnieć.
Aby się upewnić wpisz w wynikach wyszukiwania:
site:twoja-domena.pl filetype:xml

Wykorzystanie wyszukiwarki Google do znalezienia map witryny.
Zapytanie to zwróci wszystkie pliki xml, jakie Googlebot znalazł w domenie. Wśród
plików mogą się pojawić także pliki z mapą strony! Warto zajrzeć również do pliku
robots.txt. Zdarza się, że dodawana jest tam ścieżka do pliku z mapą strony.
Ostatnią deską ratunku, gdzie możnemy szukać mapy strony jest Google Search
Console. Opcja ta jest dostępna w części Indeksowanie oraz podstronie “Mapa
witryny”. Jeżeli tam nie widać śladu po mapie strony – możemy mieć niemal 100%
pewności, że mapa strony nie istnieje.
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Poprawnie wykonane SEO na stronie sprawia, że bez żadnych dodatkowych działań
zewnętrznych witryna jest w stanie zwiększyć widoczność w wynikach wyszukiwania.
Wszystko dzięki temu, że poprawne SEO to tak naprawdę sposób na ułatwienie
Googlebotom zrozumienia Twojej witryny.
Dodatkowo także, przemyślane SEO wpływa pozytywnie na odczucia użytkowników,
którzy otrzymują najlepszą treść do ich zapytań.

Optymalizując stronę pamiętaj:

•

Staraj się korzystać głównie z najnowszych
technologii.

•

Jeżeli nie musisz – nie używaj JavaScript.
Zawsze patrz czy tego samego nie można
uzyskać poprzez na przykład animacje CSS
i HTML5.

•

Umieszczanie słów kluczowych na stronie
to dobra praktyka! Pamiętaj jednak, aby nie
zamęczyć nim użytkowników.

•

Trzymaj się zasady „jedna strona – jeden URL”.
Dzięki temu możliwe będzie maksymalnie
wystrzeżeni się duplikatów treści w obrębie
strony.

•

Nie bój się korzystać z oprogramowania
wspierającego.
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Wykonanie samodzielnego audytu oraz poprawa SEO strony to trudne zadanie, ale
nie niemożliwe. Wymaga znajomości narzędzi, wytycznych dla webmasterów oraz
posiadanieadoświadczenia i informacji na temat tego, jak zachowuje się robot Google
oraz użytkownicy.
Połączenie takiej wiedzy pozwala tworzyć skomplikowane i kompleksowe audyty SEO.
W zależności od celu przeprowadzenia audytu, można skupić się na analizie ruchu,
konkurencji czy poprawie SEO strony. Możliwa jest także analiza sposobu wyświetlania
strony w wynikach wyszukiwania, a także próba poprawienia wyników
w wyszukiwarce.

•

Możesz monitorować swoją stronę za darmo
z wykorzystaniem narzędzi Google.

•

Dbanie o poprawne SEO zaczyna się już
w momencie wyboru technologii.

•

Mało istotne z pozoru elementy strony mogą
okazać się tym najważniejszymi.

•

Czasem musisz pomóc Google’owi lepiej
zrozumieć swoją stronę na przykład dodając
słowa kluczowe czy dodając mikroformaty.

•

Buduj stronę dla użytkowników, ale pamiętaj
o Google.

•

Zawsze można coś poprawić. Pamiętaj, aby
w pewnym momencie powiedzieć sobie “stop”.

•

Analizując stronę bądź maksymalnie obiektywny.
Algorytmy Google nie mają litości. Widzą
wszystko i biorą to bezwzględnie pod uwagę.
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