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Optimizacija za iskalnike ali za Optimizacija za iskalnike ali za 
uporabnike?upo ab e?



Kako do visokega položaja na Kako do visokega položaja na 
iskalnikih?

DosegljivostDosegljivost

IndeksacijaVsebina



DosegljivostDosegljivost
Zanesljiv in hiter strežnikZanesljiv in hiter strežnik
Hitrost nalaganja spletne strani



Indeksacija spletnega mestaIndeksacija spletnega mesta
Kako poteka indeksacija spletnega mesta?Kako poteka indeksacija spletnega mesta?
Struktura spletnega mesta
I t  Interne povezave
Navigacija
Kazalo (zemljevid) spletnega mesta
URL nasloviURL naslovi
Flash

Več na: http://www.optimizacija.eu/clanki/11-nasvetov-za-ucinkovite-urlje.php



Indeksacija spletne straniIndeksacija spletne strani
Zgradba spletne strani – CSS vs. tabeleZgradba spletne strani CSS vs. tabele
Javascript
Di ič  l t  t iDinamične spletne strani
Okvirji
Validacija HTML kode
Kaj vidi pajek? Kaj vidi pajek? 

http://www.webconfs.com/search-engine-spider-
simulator phpsimulator.php

Več na: http://www.optimizacija.eu/clanki/kako-narediti-googlu-prijazno-spletno-stran.php



Preprečitev indeksiranjaPreprečitev indeksiranja
Meta oznakaMeta oznaka

<meta name=“robots” content=“INDEX | NOINDEX | FOLLOW | 
NOFOLLOW”>

robots.txt
User‐agent: * 
Disallow: /



SEO etični kodeksSEO etični kodeks
http://www.red-orbit.com/optimizacija-spletnih-http://www.red orbit.com/optimizacija spletnih

strani/seo-eticni-kodeks.php



VsebinaVsebina
Kvalitetna (uporabniku zanimiva) vsebinaKvalitetna (uporabniku zanimiva) vsebina
Gostota ključnih besed
P b i l ti titl  t  k d  t  Pomembni elementi – title, meta keywords, meta 
description, b, i, u, a, h1, h2, …
Long tail



Off-siteOff-site
Zakaj je off-site optimizacija tako pomembna?Zakaj je off site optimizacija tako pomembna?

Boljši položaj na iskalnikih
Hitrejša indeksacijaHitrejša indeksacija
Dostopnost spletne strani
Utrditev tematike



Vpis v iskalnikeVpis v iskalnike
Načeloma ni potreben - avtomatskip
Zakaj strani ni v indeksu?

Nova spletna stranNova spletna stran
Spletna stran ni indeksirana
Spletna stran je bila izbrisana iz indeksaSpletna stran je bila izbrisana iz indeksa

Vpis v iskalnike
htt // l / dd lhttp://www.google.com/addurl
http://search.yahoo.com/info/submit.html
h h d bhttp://search.msn.com/docs/submit.aspx
http://www.najdi.si/addurl/



Vpis v brezplačne direktorijeVpis v brezplačne direktorije
Vpis v čim več direktorijevVpis v čim več direktorijev
Najpomembnejši direktoriji:

dwww.dmoz.org
www.matkurja.com

Veliko spletnih aplikacij ponuja vpis – pozor na 
prevarantep



Vpis v plačljive direktorijeVpis v plačljive direktorije
Bolj zaupljivij p j
Najpomembnejši direktoriji:

Yahoo Directory: $300 00 (letno)Yahoo Directory: $300.00 (letno)
Business.com $200.00 (letno) 
goguides org $70 00 (enkratni znesek)goguides.org $70.00 (enkratni znesek)
gimpsy.com $40.00 (enkratni znesek)
Best of Web botw org $70 00 (letno)Best of Web - botw.org $70.00 (letno)
Linksgiving.com $40.00 (enkratni znesek)

di t $37 00 ( k t i k)wowdirectory.com $37.00 (enkratni znesek)
skaffe.com $45.00 (enkratni znesek)

Več na: http://www.optimizacija.eu/clanki/povecajte-obisk-spletne-strani-s-pomocjo-spletnih-direktorijev.php



Pridobivanje vhodnih povezavPridobivanje vhodnih povezav
Izmenjava povezavIzmenjava povezav

Poslovni partnerji, lastne spletne strani,…

Enosmerne povezaveEnosmerne povezave
Tematsko povezane spletne strani
Nenaravno pridobivanje povezav

FFA  Link farms  skripte za izmenjavoFFA, Link farms, skripte za izmenjavo

Outsourcing

Več na: http://www.optimizacija.eu/clanki/posledice_nenaravnega_pridobivanja_povezav.php



T t k   l t  Tematsko povezane spletne 
stranistrani

Več na: http://www.optimizacija.eu/clanki/posledice_nenaravnega_pridobivanja_povezav.php



Black Hat prepovedane tehnikeBlack Hat – prepovedane tehnike
Keyword stuffing (“Kopičenje ključnih besed”)Keyword stuffing ( Kopičenje ključnih besed )
Invisible text (“Nevidni tekst”)
D P ( b  h d  t i)Doorway Pages (posebne vhodne strani)
Cloaking
Link Dumping
Fake PageRank (“Lažni PageRank”)Fake PageRank ( Lažni PageRank )
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