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- Zastosowanie opisów META
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Zagadnienia techniczne

-Mapa witryny sitemap.xml – info dla robotów
Również: sitemap.xml.gz / urllist.txt.gz / ror.xml
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=156184&from=34658&rd=1

-Plik robots.txt – wskazuje ścieżkę do sitemap.xml, 
Również: http://www.robotstxt.org/od 1994 r.

-Favicon – mini grafika wyróżniająca stronę

-Plik .htaccess  - wpływ na funkcjonalności strony 
Również: obsługa przekierowania 301, obsługa błędów 404, przyjazne linki, kodowanie znaków np. UTF-8

-mod_deflate / mod_gzip – przyśpiesza odczyt strony
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_deflate.html
http://sourceforge.net/projects/mod-gzip/
Microsoft IIS: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771003%28WS.10%29.aspx
Apache: http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php

-mod_security (dostawca hostingu) bezpieczeństwo 
http://www.modsecurity.org/documentation/

http://adsecur.com/seo/kompendium/robots-txt
http://www.modsecurity.org/rules.html
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Zagadnienia techniczne

-Certyfikaty SSL vs SEO
  Wygoogluj: inurl:https, https=port 443, przepisać żądania adresu https –Apache, mod_rewrite 

-Flash a SEO
  Minusy: czas ładowania strony, czy napisy zdefiniowane jako tekst we flashu?
  http://www.metah.ch/blog/2008/01/the-end-of-swf-seo-nightmare-google-indexing-swf-with-adobe-sdk/

-Przyjazne linki SEO (proste linki) – Apache
   https://docs.joomla.org/Enabling_Search_Engine_Friendly_%28SEF%29_URLs_on_Apache

-Szybkość serwera www – Apache, Nginx, Lighttpd
    http://news.netcraft.com/archives/2012/07/03/july-2012-web-server-survey.html

-Roboty Google - googlebots
  Googlebot, Googlebot-Image, Googlebot-Mobile, Adsbot-Google
   http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=182072
   http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=178852
   http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/12/new-user-agent-for-news.html
   http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=1f41b9345815d2f6&hl=en
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Zastosowanie opisów META

Tytuł (max.54 znaków, zawiera słowa kluczowe)
- <title> słowa kluczowe oddzielone przecinkami |

Example.com</title>

Protokół wyłączeń
Więcej: http://www.robotstxt.org/orig.html

- <meta name="robots" content="index, follow" />

Słowa kluczowe (max.10 słów, 500 znaków)
- <meta name="keywords" content=„słowa kluczowe 

oddzielone przecinkami" />

Opis danej strony (160 znaków)
- <meta name="description" content=" słowa kluczowe 

oddzielone przecinkami - pomocne" />

Informacja o użytym oprogramowaniu
- <meta name="generator" content="Specjalista SEO" />
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Bezpieczeństwo serwisu internetowego
Hosting
-wyłączone przeglądanie plików w katalogach hostingu 

(jeśli brak index.html)
-wyłączona sygnatura serwera  (po co ułatwiać życie przestępcom)
-możliwość korzystania z własnego pliku .htaccess
-włączony MOD_REWRITE (przyjazne linki)
-wpółdzielony vs VPS (złe towarzystwo wpływa na SEO)

Plik .htaccess - zastosowania
Blokada niepożądanego robota w .htaccess
   RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Yandex [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.cośtam.com/
vs blokada robota w robots.txt (robot nie musi posłuchać)
 User-agent: Baiduspider
 Disallow: /

Blokada wszystkich robotów za wyjątkiem Google
Deny from all 
Allow from googlebot.com google.com google-analytics.com 
Satisfy Any
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Bezpieczeństwo serwisu internetowego
Plik .htaccess –zastosowania c.d.

Blokada złośliwego robota:
   RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} libwww [NC,OR]
  RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)=http [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

Przekierowanie 301 - www.example.com na example.com (lepiej?)
  Options +FollowSymLinks 
  RewriteEngine On 
  RewriteBase / 
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$ [NC] 
  RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [R=301,L]

Przekierowanie 301 - example.com na www.example.com
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(example\.com)$ [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]
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Bezpieczeństwo serwisu internetowego
Plik .htaccess –zastosowania c.d.

Blokada kradzieży plików (hotlinking), pasma, łącza do hostingu
  RewriteEngine On RewriteBase  / RewriteCond %{HTTP_REFERRER} !^$
  RewriteCond %{HTTP_REFERRER} !^http://www\.) ?example.com/ .*$ 
  [NC] RewriteRule \.(png|jpg|gif|flv||swf)$ /feed/ [R=302,L]

Zamiana plików PHP na HTML (SEO)
  RewriteRule ^(.*)\.php$ /$1.html [R=301,L]

Blokada dostępu do strony internetowej (potrzebujesz hasło)
  AuthName „Wymagane hasło"
  AuthType Basic
  AuthUserFile /home/cośtam/cośtam2/twojastrona/.htpasswd
  Require valid-user

Hasło możesz sobie wygenerować na stronie: 
http://home.flash.net/cgi-bin/pw.pl
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Bezpieczeństwo serwisu internetowego
Plik .htaccess –zastosowania c.d.

Podkreślniki vs myślniki – czy i jak zamienić?
Google – Matt Cuts mówi: Często byłem pytany o rekomendację jak rozdzielać 

słowa w adresie URL, podkreślnikami  czy myślnikami. Dla adresów w Google 
chciałbym zarekomendować (myślniki)

        Myślniki:  http://www.mattcutts.com/blog/dashes-vs-underscores/

Przekierowanie 301 – kilka domen na jedną podstawową

 #Przekierowanie 301 z example1.com na www. example.coml

 #RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_HOST} example1.com.pl$
 RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]

 #Przekierowanie 301 z example2.com na www. example.com
 #RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_HOST} example2.com$
 RewriteRule ^(.*)$ http://www. example.com/$1 [R=301,L]
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Bezpieczeństwo serwisu internetowego
Plik .htaccess –zastosowania c.d.

Obsługa błędów 404 – jak dodać w pliku .htaccess?
Google zaleca zaimplementowanie obsługi błędu 404:
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/08/make-your-404-pages-more-useful.html

ErrorDocument 404 /home/cośtam/cośtam2/twojastrona/404.html 

Reputacja serwisu internetowego
Trojan na stronie Pokojowej Nagrody Nobla – CW – 27-10-2010
http://www.networld.pl/news/363527/Trojan.na.stronie.Pokojowej.Nagrody.Nobla.html

Dane 4 tys. marynarzy wyciekły do sieci – GW – 1-10-2010
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,8450283,Dane_4_tys__marynarzy_wyciekly_do_siec

i.html

Hosting - VPS, proxy, spam, ban, blacklist
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Organizacja struktury treści w Joomla!

-Widoczna: struktura menu, zakładki menu
  -nazewnictwo zakładek menu – słowa kluczowe?
  -grafiki, zdjęcia, filmy

-Niewidoczna: struktura treści wewnątrz strony
  -sekcje, kategorie – słowa kluczowe?
     http://wiki.joomla.pl/Czym_s%C4%85_sekcje,_kategorie,_artyku%C5%82y

  -opisy ALT zdjęć
  -treści w stopce

-Co widzą klienci?
  -grafika

-Jak znajdują strony klienci?
  -wyszukiwarki
  -odnośniki (linki)
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Komponenty SEO dla Joomla!
-Przyjazne linki
   -konfiguracja globalna > proste adresy > tak
   -konfiguracja globalna > zastosuj przepisywanie URL > tak
   -plik .htaccess > główny katalog Joomla na serwerze
   -przyjazne nazwy katalogów w katalogu /images

-Komponenty SEO: 
  -proste linki – SEF - np. AceSEF, JoomSEF, RSSeo, sh404SEF:
       http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/se 
  -pełna integracja z serwisami społecznościowymi – AutoTweet NG:
       http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/sef

  -mapa serwisu - Osmap:
       http://extensions.joomla.org/search?q=xmap

 -Dodatki:
  -nagłówki – h1, h2 – Header Tags:
     http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/meta-

data/14835 
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Komponenty SEO dla Joomla!
 -Dodatki dla Joomla!
   -optymalizacja skryptów i CSS
        http://www.jch-optimize.net/downloads.html 
   -przekierowanie 301 z http na https
       https://www.yireo.com/software/joomla-extensions/ssl-redirect

   -Google Analytics dla Joomla!
       http://nicheextensions.com/extensions/google-analytics

   -captcha dla Joomla!
       http://nicheextensions.com/extensions/textcaptcha-for-joomla

   -zabezpieczenie adresu Email w Joomla (przed robotami)
       http://www.nonumber.nl/extensions/emailprotectorb

    -Linki kanoniczne    
http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/url-canonicaliz
ation-/25795

        http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/url-
canonicalization-
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Komponenty SEO dla Joomla!
 -Obsługa błędów 404 w Joomla!
   -zmiany w szablonie
        http://docs.joomla.org/Creating_a_Custom_404_Error_Page 

   -wiele szablonów już ma wbudowaną obsługę błędów 404

   -Komponenty SEO zawierają obsługę błędów 404
   -za pomocą przekierowania (.htaccess) lub komponentu:
        https://www.yireo.com/software/joomla-extensions/dynamic404 

-Przyjazne zdjęcia, slajdery – opisy + responsywność
   -uniwersalny edytor treści – JCE – do edycji

https://www.joomlacontenteditor.net/

   -Separacja tekstu na zdjęciu / linkowanie
http://dj-extensions.com/dj-imageslider

        http://www.unitecms.net/joomla-extensions/unite-revolution-slider-responsive

   -Dobrane rozmiary zdjęć i grafik
Optymalizacja:  https://developers.google.com/speed/docs/insights/OptimizeImages

         https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/image-optimization         

         CSS: http://davidwalsh.name/image-max-width
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Jak optymalnie pisać treści?

-Organizacja, porządek treści
   -stwórz tematyczne kategorie w Joomla!
   -przypisz artykuły do kategorii

-Tytuły artykułów
   -60 znaków minus tytuł witryny (na końcu)
   -stosuj przerywniki w tytule (,-I)

-Stosuj nagłówki h1, h2, h3, h4
   -uniwersalny edytor treści – JCE

-Pokaż emocje w treści strony
   -pogrubienia, kursywa, kolor czcionki
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Jak optymalnie pisać treści?

-Grupowanie tekstu
   -bloki tekstu po ok. 6-8 wierszy
   -Separacja tekstu na zdjęciu / linkowanie 

-Meta opis (max. 160 znaków)
   -Artykuły > artykuł > opcje publikacji > opis streszczenie
   -Artykuły > artykuł > opcje publikacji > słowa kluczowe

-Zdjęcia i grafiki
   -Optymalizacja rozmiarów (image resizer)
   -Dokładnie opisywanie (nazwa pliku, ALT)

-Odnośniki wewnątrz serwisu (linki)
   -Słownictwo > odnośniki 

(Kliknij tutaj –nie optymalne),
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SEO w Joomla!

-Sposób budowy serwisu internetowego

-zgodność ze standardami W3C – język witryny

-wielkość, waga stron (zdjęcia gif, png, jpg, skrypty, filmy)
     

- kompresja plików strony www
 
-jakość

-obsługa błędów 404

-przekierowanie 301

-Obecność favicon.ico, sitemap.xml, robots.txt

-gęstość słów kluczowych 2 do 4% na 1 stronie

-mapa strony (html + sitemap.xml)

-Ścieżka powrotu (breadcrumbs)
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SEO w Joomla!

-Użyteczność dla Internautów
   

-menu – zawiera słowa kluczowe

-zakładka Kontakt
       http://google-latlong.blogspot.com/2010/10/advertise-your-local-business-with.html

-moduł „Szukaj” - miernik niedoskonałości serwisu
 
-Integracja z mediami społecznościowymi

     -długość adresu URL <200 znaków
     
     -gęstość słów kluczowych < 4%
    
     -słowa w Title rozdzielaj znakami: , | -
     
     -po zmianie treści stron – wygeneruj nowy sitemap.xml
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SEO w Joomla!

Słowa kluczowe – identyczna forma i obecność w:

  -Title (stały element – nazwa domeny na końcu tytułu)

  -Keywords (liczba słów=100%, 4 słowa = każde znaczy 25%)

  -Description (liczba powtórzeń słowa, kolejność)

  -Adres URL (nazwa domeny? Koniecznie przyjazne linki)

  -Treść menu (h3?)

  -Treść artykułu  (h1, h2, h3)
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SEO w Joomla!

Słowa kluczowe – identyczna forma i obecność w:

  -Zdjęcia i grafiki w artykule (nazwy plików, opisy ALT)

  -Treść stopki (h4)

  -Treść nagłówka (czy jest h1 lub h2?)

  -Liczba linków wychodzących na zewnątrz

  -Autorskie, unikalne treści (dzielenie się wiedzą)

  -Treść wyjustowana, podzielona na bloki ok. 6-8 wierszy
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SEO w Joomla!

 Czynniki polepszające pozycje stron (SEO):

-Głębokość linku  adresie URL <4, 
  np. example.com/1slowo/2slowo-kluczowe/3slowo-kluczowe/

-Używaj w serwisie adresów bezwzględnych, tj. z http://

-Brak dźwięku lub dźwięk na życzenie  – film, plik audio
 
-Poczta e-mail powinna zawierać nazwę domeny (SPF, DMARC)

-Captcha / zabezpieczone adresy E-mail
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Przydatne linki
Narzędzia SEO:
http://linkchecker.submitexpress.com/
http://www.searchenginegenie.com/seo-tools.htm
http://www.seocompany.ca/tool/seo-tools.html
http://www.seochat.com/seo-tools/
http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
http://www.google.com/sktool/#
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?

__u=1000000000&__c=1000000000&stylePrefOverride=2#search.none!
ideaType=KEYWORD&requestType=IDEAS

https://developer.yahoo.com/performance/rules.html

Jak robot internetowy widzi Twoją stronę:
http://www.seo-browser.com/
http://www.domaintools.com/seo-browser/
http://lynx.isc.org/current/index.html

Inspirujące strony:
http://www.googlelabs.com/
http://www.seomoz.org/top500
http://toolbar.netcraft.com/stats/topsites?c=PL&submit=Refresh
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Przydatne linki
Narzędzia webmastera
http://www.w3.org/QA/Tools/
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/
http://www.unicode.org/
http://www.robotstxt.org/
http://www.xml-sitemaps.com/
http://www.user-agents.org/index.shtml
http://www.softwareqatest.com/qatweb1.html#LINK
http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata
http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/sef
https://developer.yahoo.com/performance/rules.html
http://gtmetrix.com/
http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Bezpieczeństwo WWW
http://googleonlinesecurity.blogspot.com/
http://issa.org.pl/rekomendacje-it-dla-msp/
http://stopbadware.org/home/guidelines#website
http://www.projecthoneypot.org/list_of_ips.php
http://spamlinks.net/index.htmlhttp://www.spamhelp.org/articles/
http://www.owasp.org/index.php/Poland
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