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About VietMoz 

 Trung tâm đào tạo SEO VietMoz thuộc Công Ty TNHH Truyền Thông VietMoz chính thức thành 
lập vào ngày 31/05/2013, tuy nhiên những hoạt động đào tạo và tư vấn của chúng tôi thực sự đã bắt đầu 
từ năm 2010. 

 Khởi nguồn từ những buổi offline cộng đồng và những lớp học SEO với số lượng hạn chế do Mr.Lê 
Nam (người sáng lập trung tâm SEO VietMoz đồng thời là CEO của VietMoz) trực tiếp đứng lớp và 
giảng dạy. Sau rất nhiều khóa học trải dài trong nhiều năm qua, trung tâm đào tạo SEO VietMoz đã đào 
tạo được hàng trăm SEOer và hiện vẫn đang có rất nhiều học viên tiếp tục theo học. 

 Trong đào tạo, VietMoz cố gắng tối đa để thoả mãn yêu cầu của học viên. Không chỉ cung cấp kiến 
thức trong khoá học, giảng viên của chúng tôi sẽ chia sẻ các kinh nghiệm làm việc, các thông tin bổ ích 
về ngành Internet Marketing ở Việt Nam. Chúng tôi quan tâm tới sức học của từng học viên trong lớp, 
với những bạn học yếu hoặc quá bận công việc, VietMoz luôn dành thời gian giúp đỡ thêm để các bạn 
theo kịp chương trình. Đặc biệt với những học viên xuất sắc, sẽ được mời ở lại làm việc với VietMoz 
hoặc được VietMoz tiến cử tới các công ty cung cấp dịch vụ SEO và công ty làm các lĩnh vực khác. 

 VietMoz đã, đang và sẽ luôn tìm mọi cách để học viên cảm thấy thoải mái và thuận tiện nhất khi 
đến lớp học, nhắm đến mục đích cuối cùng là giúp cho việc tiếp thu kiến thức được hiệu quả hơn. Phòng 
học tại trung tâm đào tạo SEO VietMoz đạt tiêu chuẩn quốc tế với nội thất được thiết kế đặc biệt sẽ 
mang lại cảm giác dễ chịu và trải nghiệm đặc biệt cho các học viên. 
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 Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz liên tiếp tổ chức các buồi offline miễn phí cho cộng đồng, là nơi 
thảo luận, tư vấn thắc mắc cho mọi thành viên 

 Để có thêm thông tin về chúng tôi, xin mời các bạn đừng ngại ngần tới thăm quan phòng học của 
chúng tôi tại: 

 
Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz 

Địa chỉ: Hoa Cương Building – Số 18/11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 6292 3344 

Email: info@vietmoz.com 

Bản đồ : http://vietmoz.edu.vn/co-so-vat-chat/ 
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Bài 1: Tổng quan về các máy tìm kiếm 
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 

 World Wide Web là gì? 

 Lịch sử và vai trò của công cụ tìm kiếm 

 Sơ lược về dò quét, tạo chỉ mục và xây dựng thứ hạng 

 Những tiến bộ gần đây của các công cụ tìm kiếm 

World Wide Web là gì? 

Về cơ bản, thế giới web là tập hợp các trang web và các file (thuộc rất nhiều định dạng khác nhau) 
được liên kết với nhau bởi hệ thống phức tạp của các liên kết hay links. H 

Các file trên thế giới web này có thể thuộc những định dạng sau: 

 Hình ảnh 

 Videos 

 File pdf 

 Video Flash 

 File Javascript 

Với nhiều định dạng file khác nhau, nội dung trang web trở nên hấp dẫn hơn, thay vì thuần túy là 
văn bản. Việc này gây khó khăn cho máy tìm kiếm, đặc biệt vào thời điểm nó mới ra đời. Một phần vì 
kỹ thuật dò quét chưa thực sự phát triển. 

Cho đến ngày nay, máy tìm kiếm vẫn gặp khó khăn với một vài định dạng file.  

Là một người làm SEO, bạn cần biết những định dạng file nào mà máy tìm kiếm gặp khó khăn để 
không đưa những nội dung quan trọng vào các file này. 

Lịch sử và vai trò của các máy tìm kiếm 

Thế giới web mới ra đời trong hơn 20 năm.  

Ngày đó, máy tìm kiếm vẫn chưa ra đời – các website được biết đến chỉ nhờ truyền miệng, hoặc 
nhờ một trang web danh bạ chứa địa chỉ của tất cả các trang web khác (web hub). Khi thế giới Internet 
vẫn còn nhỏ, việc này ko vấn đề gì. Nhưng khi thế giới này mở rộng mạnh mẽ vào những năm tiếp theo, 
một giải pháp mới là điều bắt buộc. 

Trong suốt 1993/1994, những máy tìm kiếm đầu tiên đã ra đời bao gồm Excite, AltaVista và 
Yahoo!. Số lượng các trang web và người dùng tăng lên mạnh mẽ đến mức mà những trang web hub 
trở nên quá tải và không còn hiệu quả. 

Năm 1996, Google ra đời. Đây là máy tìm kiếm đầu tiên nhận ra sức mạnh và vai trò của liên kết 
và sử dụng chúng để đánh giá độ uy tín của trang web. Đây chính là bước đột phá giúp tăng chất lượng 
bảng kết quả tìm kiếm. 
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3 công việc chính của máy tìm kiếm: Dò quét, Xây dựng cơ sở dữ liệu và Xếp hạng 

Về cơ bản: 

Dò quét: Là quá trình máy tìm kiếm đi tìm những nội dung mới. Họ sử dụng những phần mềm có 
thể tự động ghé thăm các website và lần theo liên kết trên các trang web để tìm ra những nội dung khác. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu: Các máy tìm kiếm copy nội dung của các trang web mà chúng đã ghé thăm. 
Dữ liệu này được lưu trữ trên rất nhiều máy tính trong các trung tâm dữ liệu (data center) ở khắp nơi 
trên thế giới. Điều này giúp cho việc tìm kiếm trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn giúp bạn nhận được 
kết quả chỉ trong 1/2s hoặc ít hơn. 

Xếp hạng: Đây là công việc mà các SEO quan tâm nhất. Khi một người tìm kiếm online, các cỗ 
máy này cần một thuật toán để đánh giá trang web nhằm xác định trang web nào liên quan nhất, và từ 
đó tính ra thứ hạng của trang web đó trên bảng kết quả 

Những tiến bộ gần đây của công cụ tìm kiếm 

Bên cạnh đó, kết quả tìm kiếm không phân biệt theo khu vực. Bất kỳ ai trong một đất nước tìm 
kiếm một sản phẩm hay dịch vụ đều nhận được một bảng kết quả như nhau. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có một số thay đổi: 

Mạng xã hội: Các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter giúp máy tìm kiếm biết chính xác 
trang web nào đang được quan tâm. Máy tìm kiếm đã nhanh chóng cập nhật tín hiệu này vào thuật toán, 
giúp bảng kết quả trở nên chính xác hơn, cập nhật hơn. 

Cá nhân hóa kết quả tìm kiếm: Tương tự, máy tìm kiếm thu thập lịch sử lướt web của người dùng. 
Lịch sử đó bao gồm: những cụm từ nào được họ tìm kiếm nhiều, những trang web nào họ hay ghé thăm 
và ở lại lâu. Từ đó, máy tìm kiếm có thể biết mức độ yêu thích của người dùng đối với các trang web. 
Kết quả là với cùng một cụm từ, bảng kết quả tìm kiếm của người này sẽ có khác biệt với bảng kết quả 
của người khác. 

Ví dụ trang web vnexpress.net và 24h.com.vn. Tôi thích trang web này, bạn thích trang web khác. 
Chúng ta ai cũng có quan điểm của riêng mình. 

Máy tìm kiếm đã tiến hóa rất nhiều trong những năm gần đây và từ đó thay đổi cách thức tìm kiếm 
của mọi người, đặc biệt là Google. Cỗ máy này đã trở nên thông minh hơn rất nhiều nhờ cơ chế tự học 
cũng như khả năng thu thập dữ liệu vượt trội giúp nó có thể cung cấp kết quả phù hợp nhất với mong 
muốn người dùng. Sự vượt trội này của Google thể hiện qua 2 tính năng dưới đây: 

Google Suggets: Ra đời từ 8/2008. Khi bạn bắt đầu gõ, Google sẽ đề xuất từ khóa cho bạn, giúp 
bạn không mất nhiều thời gian mà vẫn biết được từ khóa nào phù hợp nhất cho mình. 

Google Instant: Ra đời 9/2010, Google Instant thay đổi đáng kể cách tìm kiếm bằng cách ngay lập 
tức cung cấp kết quả dựa trên những ký tự mà người dùng gõ vào. Bạn sẽ thu được kết quả ngay khi gõ 
mà không cần nhấn Enter. 

Là một chuyên gia SEO, bạn không chỉ cần biết những điều này, bạn còn phải nhận thức ảnh hưởng 
của nó đến công việc. Cụ thể, bạn cần phải biết cách tìm kiếm sẽ thay đổi như thế nào, cụm từ tìm kiếm 
sẽ thay đổi như thế khi những tính năng này ra đời. 

Bài tập 



 

 
 

Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz – VietMoz.edu.vn 

11 Ebook SEO VietMoz 2013 

Sử dụng tính năng Google Instant ngay hôm nay và mô tả hoạt động của nó. 

Ví dụ 

1. Tìm kiếm với cụm từ “bún chả”. 

2. Mở tab khác tìm với cụm từ “bún chả hà nội” 

So sánh 2 bảng kết quả và đưa ra kết luận 
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Bài 2: Tìm kiếm với công cụ tìm kiếm 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Giới thiệu về bảng kết quả tìm kiếm  

 Kết quả tìm kiếm hỗn hợp và vai trò của nó với người làm SEO 

Bảng kết quả tìm kiếm 

Hình thức truyền thống của bảng kết quả thường bao gồm 10 liên kết hay 10 trang web. Ngoài ra 
không còn thông tin nào khác. 

Giờ đây, khi tìm kiếm bạn sẽ nhận được bảng kết quả bao gồm: 

 Tin tức. 

 Hình ảnh. 

 Bản đồ và địa chỉ chi tiết các doanh nghiệp, tổ chức trong vùng. 

 Điểm đánh giá của người dùng. 

 Thông tin sản phẩm. 

 Video. 

Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm với cụm từ “Vietmoz logo”, đến 99% trong bảng kết quả sẽ có hình ảnh 
logo của Vietmoz. Bảng kết quả của bạn sẽ có hình thù như sau: 

 

Đây là lý do mà bảng kết quả này có tên là bảng kết quả hỗn hợp. 

2. Kết quả hỗn hợp (blended results) có ý nghĩa gì với các SEOer 
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Nếu bạn mở một nhà hàng ở Hà nội, bạn nên lập tài khoản Google Place và sẽ có thể xuất hiện 
trong bảng kết quả tìm kiếm như nhà hàng Venus ở trên. 

Nếu được tận dụng tốt, kết quả hỗn hợp mang đến nhiều cơ hội hơn nữa cho bạn, giúp bạn xuất 
hiện trước mặt khách hàng. 

Bài tập: 

Tìm kiếm trên Google 

Tìm kiếm với những cụm từ sẽ mang lại kết quả hỗn hợp (blended results) bao gồm cả hình ảnh, 
văn bản và video. 
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Bài 3: Tìm kiếm nâng cao 
Trong bài này, bạn sẽ được học về: 

 Giới thiệu các toán tử tìm kiếm 

 Ưu điểm của việc sử dụng toán tử tìm kiếm 

 Cách sử dụng các toán tử tìm kiếm 

1. Toán tử tìm kiếm là gì? 

Toán tử tìm kiếm là những từ khóa bạn sử dụng trong khi tìm kiếm, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm 
đến chính xác những gì bạn cần. 

2. Những ví dụ về toán từ tìm kiếm: 

Dưới đây là những toán tử tìm kiếm hay được dùng trong giới SEO: 

a. Tìm ra những trang đã được index của một website cho trước 

Câu lệnh tìm kiếm: site:vietmoz.com 

Toán tử “site” yêu cầu máy tìm kiếm chỉ lấy ra những trang thuộc tên miền đã cho, trong trường 
hợp này là vietmoz.com 

b. Tìm những trang web mà tên miền chứa cụm từ cho trước 

Câu lệnh tìm kiếm: Inurl:forum quần áo 

Toán tử “inurl” yêu cầu máy tìm kiếm chỉ trả về những trang mà địa chỉ URL của nó có chứa từ 
hoặc cụm từ đã cho, trong trường hợp này là từ forum. 

Kết quả trả về là tất cả những diễn đàn có chứa từ quần áo trong nội dung. Những diễn đàn này sẽ 
rất hữu ích khi bạn xây dựng liên kết để SEO cho một website cũng nói về chủ đề quần áo. 

Bên cạnh việc sử dụng riêng lẻ từng toán tử, bạn cũng có thể kết hợp chúng với nhau: 

Nhiều toán tử có thể kết hợp với nhau, ví dụ với 2 toán tử “site” và “inurl” ở trên. Như bạn sẽ thấy 
ở đây với: 

site:vnexpress.net inurl:the thao 

Câu lệnh này sẽ trả về tất cả những trang trong website vnexpress.net mà trong đường dẫn URL có 
chứa từ “the thao” 

Ngoài ra, còn rất nhiều toán tử khác đang chờ bạn khám phá. Nếu hứng thú, hãy truy cập vào đường 
link: http://www.googleguide.com/advanced_operators.html 

3. Toán tử của các máy tìm kiếm khác 

Trên đây là những toán tử được dùng chung cho các máy tìm kiếm. Ngoài ra, mỗi máy tìm kiếm 
cũng có những toán tử riêng. 

Các toán tử dành cho Bing (máy tìm kiếm của Microsoft) 
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Có 2 toán tử bạn có thể sử dụng với Bing mà rất hữu ích với công việc SEO: 

1. Toán tử linkfromdomain: 

Toán tử này sẽ lấy ra tất cả những website đối tác, những người nhận được link trỏ từ domain của 
bạn: 

linkfromdomain:vietmoz.com 

Kết quả trả về cho bạn là tất cả những trang web được website vietmoz.com đặt link trỏ tới. 

Biết điều này sẽ rất hữu ích trong quá trình xây dựng link: Ví du: Nếu bạn đang muốn lấy link từ 
một website, bạn có thể xem họ đã đặt link tới những đâu và vì sao họ lại làm vậy. 

4. Những tác dụng mà toán tử tìm kiếm mang lại: 

Với một người làm SEO, toán tử tìm kiếm rút ngắn thời gian làm việc của bạn. Nó giúp bạn tìm ra 
những website, blog, forum mà bạn có thể đặt link, giúp bạn tìm kiếm theo những định dạng file cụ thể 
như pdf, word, power point… 

Bài tập: 

Kiểm tra xem trên website của bạn, hoặc website mà bạn hay ghé thăm có bao nhiêu trang được 
index 
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Bài 4: Dò quét WEBSITE 
Trong bài này, chúng ta sẽ được học về dò quét website, một trong 3 công việc hàng ngày của máy tìm 
kiếm. 

 

 

1. Cách bọ tìm kiếm dò quét website 

Máy tìm kiếm thực hiện dò quét website nhằm mục đích tìm ra nội dung mới. 

Máy tìm kiếm làm được việc này nhờ sử dụng những phần mềm hiện đại có thể thu thập thông tin 
trên Internet. Những chương trình này thường được gọi là bọ tìm kiếm (Spider). Với quy mô ngày càng 
mở rộng của mạng Internet, công việc này ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên. Do đó, máy tìm kiếm 
sử dụng các thuật toán để quyết định xem trang web nào sẽ được dò quét, bao lâu sẽ dò quét, và độ sâu 
dò quét. Điều này cho phép họ tận dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Bài học 
quan trọng mà các SEOer cần phải nhớ là các máy tìm kiếm se không tự động dò quét trang web của 
bạn trừ phi chúng có lý do để làm điều đó. 

Một khi bọ tìm kiếm ghé thăm trang web của bạn, đầu tiên chúng sẽ tìm đến file robots.txt, đây 
cũng chính là bảng nội quy của trang web và sẽ chỉ ra những trang nào (nếu có) mà chúng không được 
dò quét. Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về bảng nội quy đặc biệt này ở những bài học sau. 

Giả sử rằng con bọ không bị chặn theo cách này, nó sẽ bắt đầu dò quét tất cả các trang web trên 
website của bạn. Dọc đường đi, nó sẽ lưu lại tất cả các địa chỉ tên miền vào trong một danh sách để sử 
dụng cho những lần dò quét sau. 

Giữa dò quét và index (lưu dữ liệu) có sự khác biệt lớn. Dò quét là tìm ra các địa chỉ trang web, 
trong khi index là thu thập thông tin hay nội dung trong các trang web đó. 

2. Những vấn đề mà bọ tìm kiếm thường gặp phải 

Bọ tìm kiếm là các chương trình máy tính thông minh, tuy nhiên, chúng vẫn chỉ là máy móc và do 
đó có những hạn chế nhất định 

Những công nghệ Web có thể gây khó khăn cho bọ tìm kiếm: 

Website ngày nay sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để nâng cao chất lượng đồng thời mang lại 
trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Tuy nhiên một số công nghệ lại gây khó khăn cho bọ tìm kiếm. Cụ 
thể là: 
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 Javascript 

 AJAX 

 Flash 

Nhưng là một người làm SEO, bạn cần biết rằng sử dụng các công nghệ này trong trang web có thể 
làm khó cho bọ tìm kiếm khi chúng dò quét nội dung của bạn. 

Những loại nội dung có thể gây khó cho hoạt động của bọ tìm kiếm: 

Có những loại nội dung mà bọ tìm kiếm không thích, vì chúng không thể đọc được dễ dàng như 
con người, cụ thể là video và hình ảnh. Trong khi chúng có thể phát hiện và nhận ra sự tồn tại của video 
hoặc hình ảnh trên một trang web, chúng vẫn chưa đủ khả năng để hiểu đầy đủ nội dung này. Một lần 
nữa, bọ tìm kiếm đang ngày càng trở nên thông minh hơn nhưng còn xa chúng mới đạt tới trình độ có 
thể hiểu đầy đủ các loại nội dung như con người. 

Ví dụ: Máy tìm kiếm sẽ không thể đọc được chữ trên một bức ảnh. Điều tương tự cũng xảy ra với 
video. 

Vì vậy cần đảm bảo trang web của bạn không chỉ chứa hình ảnh hoặc video. Bên cạnh hình ảnh, 
video cần có những đoạn nội dung mô tả. Và những nội dung quan trọng nhất định phải được để trong 
những định dạng mà máy tìm kiếm có thể dễ dàng hiểu được. Cụ thể là văn bản 

3. Các loại bọ tìm kiếm 

Mỗi máy tìm kiếm có con bọ riêng với cái tên riêng. Ví dụ của Google là googlebot. Của Bing là 
bingbot. Baidu là Baiduspider. 

4. Tài liệu tham khảo 

 Vlog Cơ chế tìm kiếm của Google Spider ( http://tutorial.vietmoz.net/co-che-hoat-dong-
cua-cong-cu-tim-kiem/ ). 

 Tìm hiểu cơ chế tìm kiếm của Google Spider ( http://vietmoz.net/kien-thuc-seo/Tim-hieu-
co-che-tim-kiem-cua-Google-Spider-46/). 
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Bài 5: Indexing 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Web index là gì? 

 Thu thập thông tin 

 Caching là gì và làm thế nào để kiểm tra bản cache của một trang web? 

Một khi máy tìm kiếm đã dò quét trang web, chúng cần lưu tất cả những nội dung này vào cơ sở dữ 
liệu của mình. Tất cả những thông tin này được tổ chức lại và đặt trong tình trạng sẵn sàng cung cấp 
cho người dùng khi họ tìm kiếm.  

1. Cơ sở dữ liệu web (Web index) là gì? 

Về cơ bản, web index là cơ sở dữ liệu lưu trữ các trang web. Các máy tìm kiếm sử dụng hàng ngìn 
máy chủ đặt khắp nơi trên thế giới để lưu trữ nhiều tỉ trang web trong CSDL của mình. Việc này đảm 
bảo người tìm kiếm nhận được kết quả gần như ngay lập tức sau khi họ nhấn nút Enter. 

2. Lấy thông tin 

Khi một người dùng tìm kiếm với một từ khóa, thực tế họ không tìm kiếm trên thế giới web. Họ 
đang tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu của các máy tìm kiếm. Các máy tìm kiếm sẽ vào cơ sở dữ liệu của 
mình và lấy ra các trang web cùng chủ đề. Cụ thể đó là những trang web có chứa từ tìm kiếm hoặc chứa 
những từ liên quan. Từ đây rút ra được, để tăng độ liên quan của trang web đến từ khóa bạn muốn 
hướng tới, bạn cần biết chèn từ khóa một cách hợp lý ở những vị trí quan trọng. Bên cạnh đó, cũng 
không được quên những từ liên quan. 

Làm thế nào máy tìm kiếm biết được nội dung trang web có liên quan đến từ khóa đang được tìm 
kiếm 

a. Sử dụng từ khóa: 

Máy tìm kiếm tìm xem trong nội dung của trang web có chứa từ khóa đang được tìm kiếm hay 
không? 

Nếu người lên Google tìm kiếm với từ bóng đá: 

Nội dung A: Bóng đá là môn thể thao tập thể, gồm 2 đội thi đấu đối kháng với nhau. Mỗi đội có 11 
vận động viên. Trong đó có 1 thủ môn, có quyền chơi bóng bằng tay và được bảo vệ trong vòng cấm 
địa. Trận đấu được điều khiển bởi 3 trọng tài trong đó có 1 trọng tài chính, 2 trợ lý trọng tài… 

Nội dung B: Với kỹ thuật điêu luyện và khả năng đọc trận đấu cực tốt, Messi đã góp công lớn trong 
kỳ tích 3 chức vô địch La Liga liên tiếp của Barca. Cũng nhờ điều này mà anh đã 4 năm liền được bầu 
chọn là cầu thủ hay nhất thế giới. 

Tóm lại: vì nội dung A chứa từ bóng đá trong khi nội dung B không có mặc dù cũng nói về chủ đề 
bóng đá, máy tìm kiếm dễ dàng xác định nội dung A liên quan hơn, và từ đó trả về cho người tìm kiếm 

Rõ ràng là sẽ không còn dễ dàng nếu cả 2 nội dung này cùng chứa từ “bóng đá”. 
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b. Tần suất xuất hiện * tần số nghịch của từ trong văn bản 

(Term Frequency*Inverse Document Frequency) 

Tần số xuất hiện là số lần xuất hiện của từ khóa trong văn bản. 

Tần số nghịch là tỷ lệ giữa mức độ phổ biến của một từ trên trang web đó  với mức độ phổ trung 
bình trên mọi trang web. Về căn bản, những từ được sử dụng phổ biến hơn sẽ có trọng số thấp hơn. 

Ví dụ khi bạn tìm kiếm với cụm từ “bóng đá Messi” 

Nội dung A: Bóng đá là môn thể thao vua, với hàng tỉ người hâm mộ trên toàn thế giới. Các giải 
bóng đá hàng đầu thế giới có thể kể đến như Ngoại Hạng Anh, Bundesliga Đức hay La Liga Tây Ban 
Nha. 

Nội dung B: Trên thị trường chuyển nhượng, hiện Messi là cầu thủ được định giá cao nhất và được 
rất nhiều câu lạc bộ lớn săn đón. Dù vậy, đội bóng chủ quản của Messi, CLB Barca chưa bao giờ và 
khả năng sẽ không bao giờ bán ngôi sao lớn này của họ. 

Với phương pháp TF*IDF: vì từ “Messi” ít phổ biến hơn “bóng đá” nên IDF của “Messi” cao hơn. 
Với cùng một tỷ lệ TF, thì rõ ràng nội dung B liên quan đến cụm từ truy vấn hơn nội dung A. Và do đó, 
máy tìm kiếm sẽ trả về nội dung B cho người dùng. 

Máy tìm kiếm sử dụng IDF. Ví dụ, khi người dùng gửi một truy vấn đến máy tìm kiếm, hệ thống 
cần biết từ nào là từ người dùng quan tâm nhất. Chẳng hạn: truy vấn của người dùng là "làm thế nào để 
sửa máy ủi". Sau khi tách từ, chúng ta sẽ có 5 từ đơn như sau: làm, thế nào, để, sửa, máy ủi. Trong các 
từ này, "máy ủi" sẽ có IDF cao nhất. Hệ thống sẽ lấy ra tất cả các nội dung có chứa từ máy ủi và sau đó 
sẽ thực hiện việc đánh giá và so sánh dựa trên các từ còn lại trong câu truy vấn. 

Kết quả sẽ xác định tỷ lệ giữa mức độ phổ biến của một từ trên trang web đó  với mức độ phổ trung 
bình trên mọi trang web. Về căn bản, những từ được sử dụng phổ biến hơn sẽ có trọng số thấp hơn. 

Những từ có giá trị TF-IDF cao là những từ xuất hiện nhiều trong văn bản này, và xuất hiện ít trong 
các văn bản khác. Với máy tìm kiếm đây là những từ có giá trị cao hơn. Việc này giúp lọc ra những từ 
phổ biến và giữ lại những từ có giá trị cao (từ khoá của văn bản đó). 

c. Những từ liên quan (Co-occurrence) 

Ví dụ, cụm từ tìm kiếm: “tôn ngộ không” 

Nội dung A: Tôn Ngộ Không còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh hay Tề Thiên, là nhân vật chính trong 
tiểu thuyết Tây du ký, nhân vật giả tưởng có thể được xem là nổi tiếng nhất trong văn học Trung Hoa. 

Nội dung B: Theo truyền thuyết, Tôn Ngộ Không sinh ra từ một hòn đá và đã học được 72 phép 
biến hóa (gấp hai lần số phép của Trư Bát Giới). 

Vì cụm từ “tôn ngộ không” thường được sử dụng với “tây du ký” nên nội dung A liên quan đến 
cụm từ cần tìm kiếm hơn nội dung B. Do vậy, nó có thứ hạng cao hơn. 

3. Caching 

Để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên của mình, các máy tìm kiếm sẽ tiến hàng copy nội dung 
trang web của bạn về máy chủ của họ để dùng cho việc đánh giá thứ hạng. Những bản copy nội dung 
trang web này được gọi là bản cache. Vì nội dung trang web thường được cập nhật nên máy tìm kiếm 
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thường phải quay trở lại để copy nội dung. Tần suất có thể là từ vài tiếng/1 lần đến vài ngày/1 lần hoặc 
thậm chí lâu hơn. Điều này có nghĩa nội dung của bản cache có thể khác biệt với nội dung hiện tại của 
trang web. 

Điều này sẽ lý giải thực tế vì sao: thứ hạng của website không thay đổi mặc dù bạn đã tiến hành tối 
ưu nó. Thực tế, máy tìm kiếm vẫn đánh giá website dựa trên bản cache cũ, chỉ đến khi nó download nội 
dung mới – hay tạo bản cache mới thì thứ hạng website của bạn mới thay đổi. Ví dụ, khi bạn bổ sung 
thêm nội dung để nhắm đến những từ khóa khác, bạn không thể ngay lập tức thấy sự cải thiện về thứ 
hạng cho đến khi máy tìm kiếm ghé thăm website của bạn lần tới, thấy được nội dung mới và lưu những 
nội dung này vào bản cache mới của trang web. 

4. Cách kiểm tra bản cache của trang web 

Nếu bạn dùng Google Chrome, bạn có thể dùng lệnh sau: 

cache:vnexpress.net 

Khi tìm kiếm, bạn sẽ thấy bản cache đã được Google lưu của trang web này. 

Bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản chỉ chứa text hay chữ, phiên bản Google nhìn thấy. Việc này 
sẽ giúp bạn biết thực tế Google có thể thấy những gì trên trang web của bạn. 

Bài tập: 

Kiểm tra bản cache trên Google, và so sánh với bản hiện tại. tìm ra những điểm khác biệt nếu có. 
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Bài 6: Thứ hạng (Ranking) 
Trong bài học này, chúng ta sẽ được học về: 

 Điều gì xảy ra khi bạn thực hiện tìm kiếm? 

 Cá nhân hóa kết quả tìm kiếm ảnh hưởng gì đến thứ hạng website? 

 Cá nhân hóa ảnh hưởng gì đến những người làm SEO? 

Phần cuối cùng trong quá trình chính là phần chúng ta thường thấy nhất – Kết quả tìm kiếm. Đây 
cũng là phần mà chúng ta quan tâm nhiều nhất. 

1. Điều gì xảy ra khi bạn thực hiện tìm kiếm? 

Đây là sơ đồ mô tả những sự kiện sẽ diễn ra khi bạn thực hiện tìm kiếm trên Google: 

 

Về cơ bản, sau khi nhận được truy vấn tìm kiếm, máy chủ sẽ xác định nội dung chính của truy vấn 
này. Và sau đó lọc ra danh sách tất cả những trang web có chung chủ đề. Sau đó máy tìm kiếm đánh 
giá dựa trên những trang web đó, và xếp trang web phù hợp nhất với cụm từ tìm kiếm ở vị trí đầu tiên, 
cũng như các vị trí tiếp theo. 

Qua thời gian, máy tìm kiếm dần trở nên thông minh hơn. Chúng bắt đầu học hỏi từ hành vi của 
người dùng để nâng cao chất lượng tìm kiếm. Ví dụ, chúng có thể đo lường khoảng thời gian kể từ khi 
một người dời khỏi bảng kết quả tìm kiếm để ghé thăm một website đến khi họ nhấn nút Back để quay 
trở lại chính bảng kết quả đó. Khoảng thời gian này sẽ ngắn khi website có nội dung hoặc hình thức 
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không tốt và không đáp ứng được mong muốn của người dùng. Nếu việc này xảy ra lặp đi lặp lại, 
website đó sẽ bị mất thứ hạng. 

2. Kết quả tìm kiếm được cá nhân hóa 

Như các bạn đã biết, các máy tìm kiếm thường thu thập dữ liệu về hành vi người dùng để xem 
người dùng có hài lòng với bảng kết quả tìm kiếm không. Điều này không chỉ giúp tăng chất lượng 
bảng kết quả mà còn sinh ra một thực tế rằng: Dù tìm kiếm với cùng một từ khóa, mỗi cá nhân sẽ nhận 
được một bảng kết quả khác nhau. Điều này là do mỗi người có một lịch sử tìm kiếm cũng như hành vi 
tìm kiếm khác nhau. 

Google là người đi tiên phong trong việc cá nhân hóa kết quả tìm kiếm, đến mức mà nhiều người 
đã phải e ngại vì sự nhiệt tình trong việc thu thập dữ liệu người dùng của Google. Họ giới thiệu về cá 
nhân hóa kết quả tìm kiếm vào năm 2005 (http://googleblog.blogspot.co.uk/2005/06/search-gets-
personal.html) và chính thức áp dụng nó trên toàn cầu kể từ năm 2009 
(http://googleblog.blogspot.co.uk/2009/12/personalized-search-for-everyone.html) 

Cụ thể, Kết quả tìm kiếm khi bạn tìm kiếm ẩn danh sẽ khác biệt ít nhiều với kết quả khi bạn đã đăng 
nhập vào tài khoản Google Account. 

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google, Google sẽ sử dụng lịch sử tìm kiếm của tài khoản đó 
để cá nhân hóa kết quả tìm kiếm. Họ sẽ xem những website nào bạn thường ghé thăm và rồi xếp hạng 
những website đó ở vị trí cao hơn. Bạn có thể xem lịch sử tìm kiếm ứng với tài khoản Google của bạn 
tại đây (https://accounts.google.com/Login?continue=https://history.google.com/history/&hl=en)  

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Google, Google vẫn sẽ cá nhân hóa kết quả tìm kiếm của 
bạn dựa vào cookie (định nghĩa về cookie http://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-
terms-cookie). Lưu ý là Google chỉ sử dụng dữ liệu cookie của 180 ngày gần nhất. 

Là một người làm SEO, có vài điều bạn cần lưu ý về việc cá nhân hóa kết quả tìm kiếm: 

 Phần mềm kiểm tra thứ hạng giờ trở nên ít hữu ích hơn 

 Việc mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng trở nên quan trọng hơn 

 Khi kiểm tra thứ hạng bằng tay, bạn nên sử dụng một trình duyệt sạch chưa có lịch sử tìm kiếm. 
Nếu không kết quả bạn nhận được sẽ không chính xác. 

Tích hợp mạng xã hội Google+ trong kết quả tìm kiếm 

Vào tháng 1 năm 2012, Google tiến một bước dài trong việc cá nhân hóa kết quả tìm kiếm. Lần này 
là việc tích hợp mạng xã hội Google+ (mạng xã hội của riêng họ và đã vươn lên trở thành mạng xã hội 
lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Facebook). Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ảnh hưởng của mạng xã hội 
này lên bảng kết quả tìm kiếm: Những trang web được bạn bè trong vòng kết nối G+ của chúng ta “cộng 
1” sẽ có thứ hạng cao hơn khi ta tìm kiếm. 

Là một người làm SEO, bạn cần chú ý những điểm như sau: 

 Thường xuyên theo dõi và đánh giá ảnh hưởng của Google+ lên bảng kết quả tìm kiếm, đặc 
biệt trong lĩnh vực của bạn 

 Đảm bảo các website của bạn hoặc những website bạn đang tối ưu cho khách hàng có cài đặt 
bản quyền tác giả 
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 Tích hợp các chức năng của Google+ lên website của bạn để khuyến khích người dùng sử dụng 

Bài tập 

 Bạn mở 2 trình duyệt, một trình duyệt có đăng nhập tài khoản Google, một trình duyệt thì 
không. Sau đó tìm kiếm trên Google với cùng 1 từ khóa và chỉ ra sự khác nhau giữa 2 bảng kết 
quả. Lý giải tại sao lại có sự khác biệt đó? 
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Bài 7: Kiểm tra (10 phút) 
1. Liệt kê 5 loại file mà máy tìm kiếm không thể dò quét và index chính xác: 

Hình ảnh, video, flash, ajax, javascript 

2. Liệt kê 3 công việc chủ yếu của máy tìm kiếm: 

Dò quét, lưu dữ liệu và xếp hạng website 

3. Miêu tả 2 cách mà việc cá nhân hóa kết quả tìm kiếm ảnh hưởng đến công việc 
của các SEOs: 

Tích hợp mạng xã hội Google+ vào bảng kết quả tìm kiếm  

Máy tìm kiếm dựa vào lịch sử tìm kiếm và hành vi người dùng (lưu trữ trong tài khoản Google hoặc 
cookies) để tối ưu hóa bảng kết quả tìm kiếm 

Do đó: Việc kiểm tra thứ hạng từ khóa trở nên ít chính xác hơn và trải nghiệm người dùng trở nên 
quan trọng hơn 

4. Toán tử tìm kiếm nào được sử dụng để xác định xấp xỉ số lượng trang được 
index trong Google 

Toán tử site. Cấu trúc câu lệnh site:domain.com 

Tài liệu tham khảo: 

 http://www.google.com/competition/howgooglesearchworks.html 

 http://static.moz.com/user_files/SEO_Web_Developer_Cheat_Sheet.pdf 

 http://www.googleguide.com/advanced_operators.html 

 http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html 

 https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/getting_started 
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Bài 1: Căn bản về toán tử tìm kiếm 
Toán tử tìm kiếm giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn 

Ngoài cách tìm kiếm thông thường, các máy tìm kiếm chính còn cung cấp các toán tử nâng cao 
giúp bạn tìm ra đúng thứ mình muốn. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những toán tử hữu ích 
cũng như cách kết hợp chúng lại để tìm ra đúng thứ bạn cần. 

Những toán tử dưới đây được dùng riêng cho Google vì dù sao đây cũng là cỗ máy tìm kiếm phổ 
biến nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các toán tử nâng cao tại đây: 
(http://searchengineland.com/google-power-user-tips-query-operators-48126) 

Bài tập: Để tìm kiếm tất cả các trang web có chứa từ ngọc trinh trên website vnexpress.net 

Bạn sẽ sử dụng câu lệnh nào? 

Trả lời: ngọc trinh site:vnexpress.net 

Bài 2: Tìm kiếm title trang web 
Với câu lệnh “site:vnexpress.net bóng đá”, kết quả nhận được sẽ là tất cả các trang web có nội dung 

chứa từ “bóng đá” nằm trong website vnexpress.net 

Với intitle:keyword, kết quả thu được sẽ là các trang web mà trong title của nó có chứa từ keyword 

Bài tập: Để tìm kiếm tất cả các trang web trong website vietmoz.net có title chứa từ “seo”, bạn sẽ dùng 
câu lệnh nào? 

Trả lời: site:vietmoz.net intitle:seo 

Bài 3: Tìm kiếm trong địa chỉ trang web (URL) 
Với inurl:keyword, bạn có thể thu gọn phạm vi tìm kiếm để kết quả trả về là những trang web có 

chứa keyword trong địa chỉ URL. 

Bài tập: Để tìm kiếm tất cả các trang web trong website vnexpress.net mà có địa chỉ URL chứa từ “hai-
huoc”, bạn sẽ dùng câu lệnh nào? 

Trả lời: site:vnexpress.net inurl:hai-huoc 

Bài 4 : Giới hạn tìm kiếm đến một tên miền cấp 1 nào đó. 
Với toán tử site, Ngoài cấu trúc tìm kiếm site:domain.com. 

Ta còn có site:sub-domains.com (Ví dụ : site www.vnexpress.net) và site:.net (Tìm kiếm với tất cả 
các website có đuôi là .net) 

Bài tập : Bạn dùng câu lệnh nào để tìm kiếm tất cả các trang web có đuôi .edu và chứa cụm từ seo 
training 

Trả lời : site:.edu « seo training » 
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Bài 5: Lấy về bản cache gần đây nhất của trang web 
Toán tử cache sẽ trả về phiên bản gần nhất của trang web đang được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của 

máy tìm kiếm.  

Bài tập : Bạn hãy tìm bản cache của website vnexpress.net. Xem thời điểm nó được tạo ra là khi nào 
và so sánh nó với phiên bản hiện thời xem có gì khác biệt không ? 

Bài 6: Tìm file pdf trên Internet 
Với câu lệnh inurl:pdf site:vnexpress.net, kết quả nhận được là tất cả các trang web trên site 

vnexpress có cụm từ « pdf » trong địa chỉ URL, bất kể chúng có phải là file pdf hay không. 

Nếu bạn chỉ muốn tìm file pdf, hãy sử dụng toán tử filetype:pdf. Toán tử này cũng có thể dùng với với 
các định dạng file khác như doc, ppt… 

Bài tâp : Để tìm tất cả các file pdf trong website vnexpress.net. Bạn sẽ sử dụng câu lệnh nào ? 

Trả lời : filetype:pdf site:vnexpress.net 

Bài 7 : Tìm bài viết theo tên tác giả 
Chúng tôi tin rằng bản quyền tác giả đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thế giới marketing 

hiện đại. (như Tom Anthony đã đề cập trong bài viết dưới đây http://www.distilled.net/u/search-
operators/#inpostauthor) 

Sử dụng toán tử inpostauthor, cho phép bạn tìm kiếm bài viết theo tên tác giả. Nếu có đầy đủ họ 
tên, bạn phải để chúng trong dấu ngoặc kép. 

Bài tập: tìm kiếm tất cả những bài do tác giả Rand Fishin viết trên website:moz.com, bạn sẽ dùng câu 
lệnh nào? 

Trả lời: inpostauthor:”randfish” site:moz.com 

Bài 8: Sử dụng toán tử phủ định 
Đặt dấu – (hay dấu âm) trước các toán tử đã học và chúng ta sẽ được toán tử nghịch đảo của chúng. 

Toán tử nghịch đảo sẽ tìm ra những trang web không chứa từ hoặc cụm từ tìm kiếm.  

Điều này cũng áp dụng với từ khóa. Ví dụ tìm kiếm với -“bóng đá” sẽ ra bảng kết quả chứa tất cả 
những trang web không chứa từ “bóng đá”. Tương tự, -site:vietmoz.net, sẽ sinh ra bảng kết quả chứa 
tất cả các trang web trên mạng ngoại trừ các trang web từ website vietmoz.net 

Bài tập: Tìm tất cả những trang web có chứa từ “thể thao” nhưng không chứa từ “bóng đá” trong nội 
dung 

Trả lời: “thể thao” -“bóng đá” 

Bài 9: Kết hợp toán tử phủ định và toán tử nâng cao 
Bài tập: Sử dụng tất cả những gì bạn được học. Tìm kiếm tất cả các trang web trên domain vietmoz.net 
mà không nằm trên www.vietmoz.net 

Trả lời: site:vietmoz.net -site:www.vietmoz.net 
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Bài 10: Tìm kiếm văn bản neo 
Câu lệnh dưới đây dùng để lọc ra các trang web trên vietmoz.net không chứa từ “seo” trong title: 

site:vietmoz.net -intitle:seo 

Toán tử inanchor sẽ trả về tất cả trang web có văn bản neo (văn bản đại diện cho link – là dòng chữ 
xanh và thường được gạch chân) chứa từ khóa tìm kiếm. 

Bài tập: Tìm tất cả các văn bản neo trên vietmoz.net có chứa từ “vietmoz” 

Trả lời: inanchor:vietmoz site:vietmoz.net 
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Bài 1: Giới thiệu 
Tối ưu Onpage là việc đảm bảo nội dung của website liên quan đến từ hoặc cụm từ khóa mà bạn 

đang nhắm tới. Đây là phần rất quan trọng trong hầu hết các dự án SEO. 

Cụ thể, tối ưu Onpage bao gồm những công việc chính sau đây: 

 Xác định chính xác những từ và cụm từ bạn sẽ nhắm tới. 

 Chọn trang web để tối ưu. Nếu chưa có phải lên kế hoạch lập website mới. 

 Viết nội dung hướng đến những từ và cụm từ này. 

 Tối ưu tất cả các thành phần trên trang để chúng chứa những từ và cụm từ này. 

Tối ưu Onpage là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để có một thứ hạng cao. Đầu tiên của bạn phải quan 
tâm đến chất lượng nội dung. Nội dung của bạn phải thật chất lượng và hữu ích, làm cho người dùng 
cảm thấy thỏa mãn khi tìm đến website của bạn. Trong quá trình học về cách tối ưu Onpage hãy luôn 
ghi nhớ:  

“Chừng nào việc tối ưu Onpage của bạn không ảnh hưởng đến chất lượng bài viết và vẫn 
mang lại trải nghiệm thật tốt cho người dùng, lúc đó bạn mới nên tối ưu…” 

 

Bài 2: Kỹ thuật tối ưu Onpage và chèn từ khóa 

Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Thẻ tiêu đề 

 Thẻ mô tả 

 Địa chỉ URL 

 Header 

 Bài viết 

 Hình ảnh 

Nói một cách đơn giản, chèn từ khóa hợp lý sẽ giúp nâng thứ hạng cho trang web, nhưng chèn như 
thế nào, ở đâu, mật độ bao nhiêu? Tất cả sẽ được giải đáp trong phần dưới đây. 

1. Tiêu đề trang 

Ta sẽ thấy tiêu đề trang trong code HTML, vị trí của nó nằm giữa 2 thẻ <title> và </title>. 

Ví dụ: <title>Nội dung tiêu đề trang</title> 

Tiêu đề trang là thành phần on-page quan trong nhất vì máy tìm kiếm rất coi trọng yếu tố này, do 
vậy bạn phải nhớ chèn từ khóa vào tiêu đề trang. 

Ngoài ra, trong bảng kết quả tìm kiếm, tiêu đề trang là thành phần nổi bật nhất, có kích thước lớn 
nhất, màu nổi nhất so với tất cả các thành phần khác. Tiêu đề trang cũng được dùng làm đường link dẫn 
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đến trang web đích. Vì vậy bạn cần đảm bảo có một tiêu đề trang ngắn gọn, chiều dài không quá 70 ký 
tự, để tránh bị cắt ngắn trên bảng kết quả. 

Để kiểm tra xem tiêu đề trang web của bạn hiển thị như thế nào trong bảng kết quả tìm kiếm, truy 
cập trang web sau, điền địa chỉ website của bạn vào và xem kết quả. 

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets 

 

 

Để viết một title hấp dẫn, bạn có thể học cách viết tiêu đề trên báo chí. Và nhớ chèn lời thúc 
giục mua hàng bất cứ khi nào có thể. 

Tham khảo thêm bài viết: 

 Tối ưu thẻ tiêu đề:http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/The-tieu-de-Title-trang-web-4/ 

2. Thẻ mô tả  

Cấu trúc thẻ mô tả: 

<meta name=”description” content=”Nội dung thẻ mô tả” /> 

Nội dung thẻ mô tả được dùng làm phần tóm tắt, giới thiệu về trang web trong bảng kết quả tìm 
kiếm. Đồng thời, nó cũng được sử dụng làm phần mô tả cho một đường link khi nó xuất hiện trên các 
trang mạng xã hội. Thẻ mô tả không dùng trong việc tính toán thứ hạng nhưng lại rất quan trọng trong 
việc thu hút khách hàng. Cùng với tiêu đề, thẻ mô tả là ấn tượng đầu tiên mà khách hàng có khi họ tìm 
kiếm trên Google. Một đoạn mô tả hấp dẫn, có chứa từ khóa (sẽ được bôi đậm nếu nó chứa cụm từ tìm 
kiếm), chắc chắn sẽ mang lại nhiều lượt truy cập hơn. 

Cùng với thẻ tiêu đề, thẻ mô tả cũng bị cắt ngắn nếu vượt quá số lượng ký tự cho phép. Vì vậy, hãy 
đảm bảo số lượng ký tự trong thẻ mô tả của bạn không vượt quá 150 ký tự.  

Tham khảo thêm bài viết: 

 Tối ưu thẻ mô tả: http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/The-mieu-ta-Meta-Description-Tag-10/ 

3. Địa chỉ URL 

URL cũng là một yếu tố dùng để xếp hạng, do vậy bạn cũng nên chèn từ khóa khi có thể, các từ 
nên phân cách bởi dấu gạch ngang.  

Ví dụ:http://vietmoz.net/thu-thuat-seo/ 

Khi cần thiết bạn nên nhờ đội ngũ kỹ thuật chỉnh sửa lại địa chỉ URL. Khi thay đổi một địa chỉ đã 
có, nhớ sử dụng redirect 301 từ trang cũ sang trang mới. Việc này sẽ đảm bảo trang mới được kế thừa 
tất cả sức mạnh của trang cũ. 
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Bên cạnh việc nâng cao thứ hạng, chèn từ khóa vào trong URL còn mang lại nhiều lợi ích phụ khác. 
Thứ nhất, người dùng khi xem qua đường link sẽ biết nội dung của trang web là gì. Thứ hai, khi trang 
web được mang đi chia sẻ, đường link của nó đồng thời là văn bản neo. Việc có từ khóa trong văn bản 
neo cũng lại là một yếu tố giúp tăng hạng cho website của bạn. 

Nhiều khi các diễn đàn tự động chuyển địa chỉ URL trong bài viết của thành viên thành các liên kết 
HTML. Điều này có nghĩa là bản thân địa chỉ URL đó sẽ trở thành văn bản neo. Kết quả là, nếu URL 
chứa từ khóa thì văn bản neo cũng sẽ chứa từ khóa, điều này sẽ giúp tăng thứ hạng website. 

Ví dụ, một khi địa chỉ URL http://vietmoz.com/dao-tao-seo/ được chuyển thành link, sẽ giúp tăng 
thứ hạng cho website vietmoz.com với từ khóa đào tạo seo hoặc dao tao seo 

Tham khảo bài viết: 

 Tìm hiểu về URL: http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/URL-Lien-ket-48/ 

 9 kỹ thuật tối ưu hóa URL: http://vietmoz.net/seo-onpage/9-ky-thuat-toi-uu-hoa-URL-43/ 

4. Thẻ Heading 

Cấu trúc các thẻ heading 

<h1>Headline</h1> 

<h2>Subheading</h2> 

<h3>Subheading</h3> 

<h1> là thẻ Headline. Bạn đã từng đọc báo chưa ? Headline chính là dòng chữ to nhất, thường nằm 
ở phần trên cùng mỗi bài báo. Còn dưới nó, phân bố trong nội dung bài viết là những sub-heading (h2), 
là những đoạn text có kích cỡ nhỏ hơn nhưng vẫn nổi bật hơn phần còn lại của bài viết. Ở những cấp 
thấp hơn, chúng ta có h3, h4. Tóm lại, Headline là thành phần quan trọng nhất, kế đến là các Sub-
Heading.  

Chỉ cần đọc qua heading ta có thể hiểu sơ về nội dung bài viết, vì vậy các máy tìm kiếm thường sử 
dụng heading trong việc tính toán độ liên quan của website với từ khóa tìm kiếm. Như các bạn đã biết, 
độ liên quan càng lớn, thứ hạng website càng cao.  

5. Nội dung bài viết 

Sử dụng từ khóa mục tiêu trong thân bài viết sẽ rất hữu ích, chừng nào nó được chèn một cách hợp 
lý và tự nhiên kèm theo biến thể và những từ liên quan của nó. Bạn cần tuyệt đối tránh việc nhồi nhét 
từ khóa vì không chỉ bạn sẽ mất điểm trong mắt người dùng mà trang web của bạn cũng có nguy cơ 
phải chịu những hình phạt từ Google. Nhẹ thì mất thứ hạng, nặng thì bạn có thể biến mất luôn khỏi cơ 
sở dữ liệu của các máy tìm kiếm. 

6. Hình ảnh 

Nhớ chèn từ khóa vào trong tên ảnh cũng như trong thẻ mô tả ảnh của bất kỳ ảnh nào trên trang 
web. Việc này sẽ giúp tăng thứ hạng website.  

7. Thẻ từ khóa 

Nói chung, bạn không cần quan tâm đến thẻ từ khóa (vì nó không còn được các máy tìm kiếm sử 
dụng trong công thức tính toán thứ hạng).  
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Tuy nhiên, khi nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, bạn nên nghiên cứu thẻ từ khóa của họ để xem đối 
thủ đang hướng tới những từ khóa nào. 

Bài tập: 

 Tìm một trang biết sử dụng hiệu quả hình ảnh và thẻ mô tả (sử dụng add-on Web Developer 
cài trên Firefox) 

Bạn đã được học về những kỹ thuật Onpage cơ bản để tăng thứ hạng website. Onpage tốt 
ngoài ra cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích khác cho bạn như: tăng lượng truy cập, quảng bá thương 
hiệu. 

8. Bôi đậm 

Google sẽ bôi đậm cụm từ tìm kiếm nếu nó xuất hiện trong tiêu đề, địa chỉ URL và thẻ mô tả. Ví 
dụ khi tôi lên Google tìm kiếm với từ khóa “học seo” 

 

Tất cả 3 từ “học”, “SEO” và “học SEO” đều được bôi đậm, bất kể nó xuất hiện ở đâu, ở thẻ tiêu đề, 
ở địa chỉ URL hay ở thẻ mô tả. Việc này sẽ tăng lượng truy cập của người dùng. 

9. Tài liệu tham khảo 

 Tutorial: Hướng dẫn làm Google Author 
o http://tutorial.vietmoz.net/huong-dan-tao-google-author/ 
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Bài 3: Tối ưu hình ảnh 
Trong bài này chúng ta sẽ được học về: 

 Thẻ mô tả ảnh 

 Tên ảnh 

 Chữ xung quanh ảnh 

 Kích cỡ và định dạng ảnh 

Tối ưu một số yếu tố có thể giúp bài viết cũng như hình ảnh của bạn có được thứ hạng cao trên 
bảng kết quả tìm kiếm (Lưu ý:hiện nay kết quả tìm kiếm có thể bao gồm cả hình ảnh, video, tin tức, 
chứ không chỉ đơn thuần là các trang web như trong bảng kết quả truyền thống). Do vậy, nếu được tối 
ưu tốt, hình ảnh của bạn cũng có thể có được thứ hạng cao trên bảng kết quả. 

Thẻ mô tả ảnh  

Để tối ưu thẻ mô tả, bạn cần biết bố trí từ khóa hợp lý trong nội dung thẻ này. Mục đích của thẻ mô 
tả ảnh đúng như tên gọi, là để mô tả ảnh. Nếu trình duyệt của bạn không thể đọc được hình ảnh, nó sẽ 
hiển thị nội dung thẻ mô tả ảnh, giúp bạn biết ảnh đó nói về cái gì. Vì vậy bổ sung nội dung thể mô tả 
ảnh là việc làm không thể thiếu, nó tốt cho cả máy tìm kiếm lẫn người dùng. 

Máy tìm kiếm cũng giống như người khiếm thị. Nó không thể nhìn thấy ảnh của bạn. Để hiểu nội 
dung của ảnh nó hoàn toàn dựa vào thẻ mô tả ảnh và các nội dung xung quanh ảnh. Vì vậy bạn không 
được quên chèn từ khóa vào trong thẻ này.  

Thẻ mô tả có cấu trúc như sau: 

<img src=”ten-anh.jpg” alt=”Nội dung thẻ mô tả ảnh (nhớ chèn thêm từ khóa)” /> 

Lưu ý là khi hình ảnh được dùng làm liên kết trỏ tới một website nào đó thì thẻ mô tả đồng thời 
được sử dụng làm văn bản neo. Vì vậy, bạn một lần nữa không nên quên bổ sung từ khóa vào thẻ mô 
tả ảnh  

Tên ảnh 

Cũng giống như thẻ mô tả, để tối ưu tên ảnh bạn cần chèn từ khóa hợp lý trong tên ảnh. Nếu tên 
ảnh có 2 từ trở lên, phân cách các từ này bằng dấu gạch nối. Ví dụ: tu-khoa-cua-ban.jpg, lưu ý đổi tên 
trước khi tải ảnh lên website hoặc server của bạn. 

Chữ xung quanh 

Những đoạn chữ nằm ở phía trước, phía sau hoặc hai bên (nếu có) (bao gồm đoạn chú thích ảnh) 
cũng có ảnh hưởng đến thứ hạng của hình ảnh trên bảng kết quả tìm kiếm. Đảm bảo rằng những đoạn 
văn bản này liên quan chặt chẽ đến hình ảnh đồng thời có chèn từ khóa và các cụm từ liên quan.  

Văn bản neo 

Nếu mục đích của bạn là SEO hình ảnh, đừng quên chèn từ khóa vào trong văn bản neo của những 
links trỏ đến hình ảnh của bạn. Đây là yếu tố giúp hình ảnh của bạn tăng hạng. 

Kích cỡ và định dạng ảnh 
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Theo kinh nghiệm của các chuyên gia SEO, bạn nên sử dụng những hình ảnh có kích cỡ hợp lý. 
Hình ảnh quá nhỏ thì người dùng sẽ phải căng mắt lên để nhìn. Hình ảnh quá lớn thì sẽ làm kéo dài thời 
gian tải trang. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ nếu hình ảnh đó là hình đại diện (thumbnail), các hình 
infographics cần kích cỡ lớn để mô tả nội dung. 

Thêm vào đó, chỉ nên sử dụng các định dạng phổ biến như JPG, GIF hoặc PNG 

Bài tập: 

 Thử tìm kiếm với từ “iphone”, và tìm những hình ảnh không liên quan đến dòng điện thoại này. 
Lý giải tại sao những hình ảnh này lại có mặt trong bảng kết quả. 

Vì Google không thể đọc được hình ảnh. Chúng chỉ căn cứ vào các yếu tố liên quan như thẻ 
mô tả, tên ảnh, lời chú thích và các đoạn text xung quanh. Nếu bạn tối ưu tất cả những yếu tố 
này, ảnh của bạn sẽ có thứ hạng trên bảng kết quả bất kể nội dung ảnh không liên quan đến từ 
được tìm kiếm. 

Tài liệu tham khảo: 

 Kỹ thuật tối ưu hình ảnh: http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/Toi-uu-hinh-anh-112/ 
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Bài 4: Những lỗi thường gặp khi tối ưu Onpage 
Có những lỗi mà người làm SEO thường mắc phải và có thể làm mất thứ hạng website: 

 Tối ưu quá đà 

 Nhồi nhét từ khóa 

 Trùng lặp nội dung 

 Sao chép nội dung mẫu 

 Tạo ra 2 nội dung khác nhau, một cho Google, một cho người dùng 

1. Tối ưu quá đà 

Tối ưu Onpage quá đà là sử dụng quá nhiều kỹ thuật SEO trên trang, kết quả là thứ hạng không 
thấy đâu, có khi lại bị Google phạt. Việc này có thể khắc phục bằng cách tối ưu lại trang về mức có thể 
chấp nhận được. 

Dưới đây là checklist mà Google sử dụng để đánh giá xem một trang web có tối ưu quá đà hay 
không? Hình phạt sẽ được áp dung khi trang web vi phạm một vài trong số những điều dưới đây: 

 Sử dụng quá nhiều từ khóa trong title 

 Sử dụng quá nhiều từ khóa trong bài viết 

 Sử dụng quá nhiều từ khóa trong địa chỉ URL 

Khi bạn đã sửa chữa những lỗi này và Google đã dò quét lại trang web và ghi nhận sự sửa chữa, 
Google sẽ gỡ bỏ hình phạt cho bạn. 

2. Trùng lặp nội dung 

 Tốt nhất là tuyệt đối tránh việc trùng lặp nội dung giữa các trang web trên website của bạn cũng 
như với các trang web bên ngoài. Việc này sẽ làm cho nội dung của bạn bị giảm giá trị, và gây ra nhầm 
lẫn cho người dùng lẫn máy tìm kiếm. 

Ví dụ, nếu một website có 2 trang web có nội dung giống nhau. Người dùng cũng như máy tìm 
kiếm không biết nội dung nào là bản chính, nội dung nào là bản phụ. Người dùng không biết nên tin 
vào nội dung nào, máy tìm kiếm cũng không biết nên đưa nội dung nào lên bảng kết quả. Thêm vào đó, 
sử dụng những nội dung giống nhau trên cùng một trang sẽ chỉ mang lại kết quả với một số ít từ khóa 
trong khi bạn còn rất nhiều từ khóa có giá trị không kém. Hơn nữa, những nội dung trùng lặp này không 
mang lại giá trị gì cho người dùng và sẽ khiến website của bạn mất điểm trong mắt họ. 

Khi Google nhìn thấy nội dung trùng lặp, nó sẽ ưu tiên nội dung từ các website uy tín trong khi các 
website kém uy tín hơn sẽ phải xếp sau. 

3.Sao chép nội dung mẫu 

Ví dụ bạn có một shop bán điện thoại di động online. Bạn sẽ nhận thông tin mô tả về sản phẩm từ 
đâu? Chắc chắn là từ nhà sản xuất. ví dụ với iPhone 5, bạn sẽ lấy thông tin từ Apple. Thực tế có rất 
nhiều người cũng kinh doanh điện thoại iPhone 5 và cũng giống bạn họ lấy thông tin mô tả sản phẩm 
từ nhà sản xuất để đưa lên website thay vì tự viết nội dung của riêng mình. Việc này vô tình sẽ tạo ra 
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những nội dung trùng lặp. Nếu nội dung của bạn cũng giống họ, lý do gì Google xếp website của bạn 
cao hơn những người khác.  

Để có thứ hạng tốt, đoạn miêu tả sản phẩm của bạn phải thật sự độc đáo, điều này có nghĩa là mọi 
thứ trong nội dung của bạn: từ đoạn miêu tả đến đặc tính kỹ thuật sản phẩm cần phải được viết lại để 
trở nên hoàn toàn độc đáo.  

Nguyên tắc trên cũng áp dụng cho viết blog. Có rất nhiều blog chỉ đơn giản đi copy lại nội dung từ 
các blog khác. 

Google thừa khả năng để biết một nội dung do ai viết ra, và sẽ cho những nội dung đó thứ hạng cao 
hơn các nội dung đi sao chép. Tuy nhiên có một ngoại lệ khi các website sao chép có độ uy tín cao hơn 
(PR cao hơn), chúng đôi khi được xếp trên website của bạn. 

Tối ưu nội dung sẽ giúp bạn có thứ hạng tốt, điều đó không phải bàn cãi. Tối ưu nội dung bao gồm 
việc lặp lại từ khóa, bôi đậm in nghiêng, gạch chân từ khóa, và sử dụng các biến thể từ khóa. Tuy nhiên, 
chèn quá nhiều từ khóa sẽ khiến cho bài viết của bạn mất tính tự nhiên, gây cảm giác khó chịu cho 
người đọc. 

Người dùng sẽ chỉ truy cập những trang web này một lần và thời gian họ ở trên website này cũng 
rất ngắn. Đây cũng là một yếu tố để tính thứ hạng cho website. Vì thế những website dạng này sẽ dần 
mất thứ hạng. Vì vậy, thay vì viết nội dung xoay quanh từ khóa, hãy viết nội dung hướng tới người 
dùng.  

4. Nhồi nhét từ khóa trong title 

Trước đây, chèn nhiều từ khóa vào title sẽ mang lại thứ hạng cao. Ngày nay, không những không 
mang lại lợi ích, bạn còn phải đối mặt với những hình phạt của Google vì đây là dấu hiệu của spam, của 
việc tối ưu quá đà. Bạn nên tuyệt đối tránh việc này nếu không muốn mất thứ hạng. Dưới đây là ví dụ 
của việc lạm dụng từ khóa trong tiêu đề: 

Xe Camry, Bán xe Camry, Xe Camry giá rẻ, Xe Camry nhập khẩu | Toyota Đống Đa 

Ngoài việc chèn từ khóa chính vào thẻ tiêu đề, nội dung thẻ tiêu đề phải thật hấp dẫn. Với ví dụ 
trên, chúng ta có thể viết lại thẻ tiêu đề như sau: 

“Mua xe Camry chính hãng, giá gốc | Toyota Thanh Xuân” 

5. Tạo ra 2 phiên bản của cùng 1 trang web, một cho Google, một cho người dùng 

Trước đây lỗi này rất phổ biến. Cụ thể là người chủ website sẽ tạo ra 2 nội dung cho một trang web, 
một nội dung cho Google, một nội dung cho người dùng. Phiên bản cho Google sẽ là phiên bản được 
tối ưu từ khóa (ví dụ nhồi nhét từ khóa), trong khi phiên bản cho người dùng đơn giản hơn, nội dung 
tốt hơn, mang lại trải nghiệm tốt hơn. Việc này vi phạm quy định của Google và nếu bị phát hiện, bạn 
chắc chắn sẽ bị phạt. 

6. Các lỗi khác 

Một kỹ thuật khác cũng đã lỗi thời là ẩn chữ. Việc này có thể thực hiện bằng nhiều cách. Kỹ thuật 
đầu tiên, rất đơn giản là những nội dung nhồi nhét từ khóa vào khu vực dưới cùng của trang web. Vì là 
văn bản nhồi nhét từ khóa nên người đọc sẽ không thích, tuy nhiên do được đặt ở phía dưới cùng của 
trang web nên người dùng sẽ hiếm khi nhìn thấy. Việc này giờ đây không mang lại kết quả vì Google 
đã hiểu rõ cấu trúc của một trang web cũng như hành vi người dùng. Google biết rằng những đoạn văn 
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bản ở phần cuối trang thực ra chỉ nhằm mục đích SEO, để nâng cao thứ hạng và do đó không quan tâm 
nhiều đến những đoạn văn bản này. Với Google, phần nội dung giá trị nhất là phần mà người dùng nhìn 
thấy đầu tiên khi họ mới tới website của bạn. Đó là phần nội dung mà họ nhìn thấy ngay lập tức mà 
không phải cuộn trang web. 

Một kỹ thuật khác cũng đã từng được dùng để ẩn chữ là làm cho màu chữ trùng với màu nền (ví dụ 
chữ trắng trên nền trắng). Google không gặp khó khăn gì để phát hiện thủ thuật này và nếu vi phạm bạn 
sẽ bị phạt. 

Tài liệu tham khảo: 

 10 sai lầm phổ biến của SEOer: 
o http://vietmoz.net/kien-thuc-seo/10-sai-lam-pho-bien-nhat-cua-dan-SEO-213/ 
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Bài 5: Câu hỏi kiểm tra kiến thức 

Kể tên 6 thành phần của trang web mà bạn nên chèn từ khóa 

Title, thẻ mô tả, heading, ảnh, nội dung bài viết, địa chỉ URL 

Với Headline bạn nên dùng thẻ heading nào? 

Thẻ <h1>…</h1> 

Liệt kê 2 thành phần của ảnh mà bạn nên chèn từ khóa 

Tên ảnh, thẻ mô tả ảnh, văn bản xung quanh ảnh, lời chú thích của ảnh 

Tài liệu tham khảo 
 

 Tối ưu trang web một cách hoàn hảo: http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/Toi-uu-hoa-trang-
web-mot-cach-hoan-hao-102/  
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C H Ư Ơ N G  4 

Các yếu tố kỹ thuật trong SEO 
 

Bài 1 : Vì sao phải nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật trong SEO? 

Bài 2 : Dò quét và lưu dữ liệu 

Bài 3 : Mã trạng thái HTTP là gì? Chúng được dùng khi nào? 

Bài 4 : Đường dẫn URL – Cấu trúc và cách tối ưu 

Bài 5 : Trùng lặp nội dung và cách khắc phục 

Bài 6 : Tốc độ site – Tầm quan trọng và cách tối ưu 

Bài 7 : Sitemap và RSS Feeds – Tầm quan trọng và tại sao? 

Bài 8 : Những lỗi thường gặp 

Bài 9 : Những tool cần biết 

Bài 10 : Câu hỏi kiểm tra 
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Bài 1: Vì sao phải nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật trong SEO 
Một cách lý tưởng, các máy tìm kiếm có thể tìm ra và hiểu mọi loại nội dung ở bất kỳ đâu trên thế 

giới web và trả về những kết quả liên quan nhất đến cụm từ tìm kiếm của bạn. Tuy nhiên, xây dựng 
website là một quá trình phức tạp và không tránh khỏi những thiếu sót. Một vài lỗi thậm chí có thể 
khiến máy tìm kiếm không tìm ra được website của bạn, hoặc khiến nó không thể có thứ hạng tốt. 

 

Để trở thành một người làm SEO giỏi, bạn cần phải biết cách hoạt động của máy tìm kiếm, cách nó 
tìm ra nội dung mới, cách nó hiểu và xếp hạng trang web của bạn. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao chất 
lượng website hiện có và tránh mắc phải những lỗi mà mọi người thường hay mắc phải. 

Tài liệu tham khảo: 

 Cơ chế hoạt động của Google Spider: http://tutorial.vietmoz.net/co-che-hoat-dong-cua-cong-
cu-tim-kiem/ 

Bài 2: Dò quét và lưu dữ liệu 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Dò quét 

 Sơ đồ website XML 

 Lưu dữ liệu 

 Những rào anarn đối với việc dò quét và lưu dữ liệu 

 JavaScript 

 Flash 

 Frames 
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 Cookies 

 Emulating Googlebot 

 Những loại nội dung khác 

o Hình ảnh 

o File PDF 

o File Microsoft Office 

 Kiểm tra việc lưu dữ liệu 

 Điều khiển hoạt động của bọ tìm kiếm 

 Lựa chọn loại thư mục 

 Sử dụng file Robots.txt 

 Sử dụng Meta Robots 

1.Dò quét 

Các máy tìm kiếm tìm thấy nội dung nhờ những chú robots (còn được gọi là con bọ tìm kiếm, tên 
tiếng anh là "bots," "spiders," hoặc "crawlers") liên tục ghé thăm các website. Chúng đồng thời lần theo 
đường link trên các website đó để tìm ra các website mới. Những đường link này có thể là link nội bộ, 
hoặc link trỏ ra ngoài. Nhờ đó bọ tìm kiếm có thể khám phá tất cả các nội dung trên trang web đó, cũng 
như nội dung của các website khác. 

Vì vậy, hệ thống link nội bộ của bạn cần phải được thiết kế tối ưu sao cho máy tìm kiếm có thể tìm 
ra mọi nội dung quan trọng trên website của bạn. Hành động đi theo những đường link để khám phá ra 
nội dung mới được gọi là “Dò quét”. 

2.Sơ đồ website XML 

Một cách khác giúp máy tìm kiếm khám phá nội dung mới là thông qua sơ đồ website XML, là 
danh sách các địa chỉ URL của các trang web. Mỗi website có một hoặc nhiều sitemap XML. Các máy 
tìm kiếm sẽ lấy ra sitemap này và sử dụng nó để khám phá ra nội dung mới. 

Trong khi, sơ đồ website XML giúp máy tìm kiếm dễ dàng khám phá website của bạn, nó không 
giúp tăng thứ hạng cho website của bạn. Nó đơn giản chỉ giúp bọ tìm kiếm tìm ra nội dung của bạn dễ 
dàng hơn mà thôi. 

3. Lưu dữ liệu 

Khi bọ tìm kiếm tìm ra một trang web, nó đọc đồng thời lưu các nội dung đó cùng với địa chỉ URL 
của trang web vào hệ thống máy chủ của mình. Quá trình lưu trữ dữ liệu này còn được gọi là indexing. 

Việc Google index một trang, cũng giống như việc chúng ta mở một quyển sách hay một tạp chí, 
photocopy một bài báo nào đó, rồi đặt bản sao đó vào một file có cùng chủ đề với bài báo, nơi bạn có 
thể tìm lại nó bất cứ khi nào cần đến. 

4. Các công nghệ gây khó khăn cho máy tìm kiếm 
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Như các bạn đã biết, công nghệ mới giúp tăng chất lượng website, giúp website thân thiện hơn, hấp 
dẫn hơn với người dùng. Tuy nhiên, chúng cũng gây ra những khó khăn nhất định với máy tìm kiếm. 
cụ thể là các công nghệ dưới đây: 

a) JavaScript 

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản của Web. Tất cả các trang web hiện đại đều sử dụng JavaScript 
nhằm tăng thêm chức năng cho trang Web, ví dụ: kiểm tra dữ liệu đầu vào, giao tiếp với máy chủ web… 

Máy tìm kiếm không thể đọc được file JavaScript. Điều này có nghĩa nếu nội dung nằm trong 
JavaScript, nó sẽ vô hình trước máy tìm kiếm. Tương tự như vậy, Google cũng không thể đọc được các 
liên kết nằm nếu chúng nằm trong JavaScript. Điều này có nghĩa nếu bạn sử dụng JavaScript cho thanh 
điều hướng chính, toàn bộ cấu trúc site sẽ trở nên vô hình trước máy tìm kiếm. 

Khả năng của Google đã được cải thiện nhiều trong việc dò quét file JavaScript, nhưng vẫn chưa 
đạt đến mức hoàn hảo. Trong khi Google đang cố gắng ngày đêm hoàn thiện mình để tăng khả năng 
đọc hiểu JavaScript, bạn không nên phụ thuộc vào điều này. Bạn cần đảm bảo những nội dung quan 
trọng nhất của mình đều nằm trong code HTML. 

b) Flash 

Google đã thông báo rằng: Nó đã có thể hiểu file Flash định dạng .swf tốt hơn trước đây, trong khi 
vẫn chưa đủ khả năng để đọc hiểu file Flash Video. Tuy Google có thể đọc được nội dung Flash, nó 
vẫn gặp khó khăn trong việc rút ra ý chính của một file Flash từ những hình ảnh riêng lẻ. Đó là do: 
Flash là phim.  

Vì những lý do này, bạn nên tránh sử dụng Flash bất cứ khi nào có thể. Flash có thể làm cho website 
của bạn hấp dẫn hơn, sinh động hơn nhưng bạn chỉ nên sử dụng hạn chế. Thêm Flash vào website cũng 
giống như cho thêm hạt tiêu vào bát cháo. Nó có thể làm bát cháo của bạn ngon hơn, và thơm hơn nếu 
bạn sử dụng vừa phải. Nhưng chắc chắn bạn không muốn ăn một bát cháo quá cay, quá nồng. Tương 
tự vậy, Flash khiến cho website của bạn thú vị hơn, nhưng bạn chắc chắn không nên làm một website 
hoàn toàn bằng Flash, hoặc có quá nhiều nội dung Flash. 

Với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của HTML5, bạn càng có ít lý do để sử dụng Flash, vì 
HTML5 có đầy đủ chức năng của Flash. 

c) Frames 

Nếu trang web của bạn có chứa thẻ <frame> hoặc <iframe>, các máy tìm kiếm cũng sẽ không thể 
đọc được nội dung trong các thẻ này. 

Ví dụ nếu trang web: webcuaban.com/du-lich.html sử dụng một iframe để hiển thị nội dung lấy từ 
trang web: webkhac.com/du-lich.html, tất cả những nội dung trong frame này sẽ không được sử 
dụng trong công thức tính toán thứ hạng của Google. Do đó, những nội dung này chỉ có giá trị với 
người dùng, không có giá trị gì với máy tìm kiếm. 

d) Cookies  

Cookies là một file để lưu dữ liệu về lịch sử sử dụng Internet của người dùng. Ví dụ, một cookie có 
thể được một website sử dụng để ghi nhớ thông tin về bạn, do vậy website đó có thể biết bạn là một 
người truy cập hoàn toàn mới hay là một người đã từng truy cập trước kia. 
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Nhờ có cookies, giao diện website có thể thay đổi tự động theo người truy cập. Ví dụ, nếu bạn đã 
từng mua hàng trên một trang thương mại điện tử, và bạn đã lựa chọn thay thế đồng tiền thanh toán 
mặc định từ USD sang VNĐ, thông tin này sẽ được lưu trữ trong file cookies. Lần sau khi bạn lại 
ghé thăm website đó, nó sẽ tự động lựa chọn đồng tiền mặc định là VNĐ thay vì USD như những 
người khác. Việc này sẽ tránh cho bạn mất công phải lựa chọn lại. 

Thực tế là cookie có thể ảnh hưởng đến công việc dò quét website của bọ tìm kiếm. Website không 
thể tạo cookies cho bọ tìm kiếm giống như đã làm cho người dùng. Ví dụ với trường hợp trên, bọ 
tìm kiếm sẽ chỉ thấy duy nhất đồng tiền mặc định trong khi không thấy tất cả những đồng tiền còn 
lại. 

Vì lý do này, bạn không nên phụ thuộc vào cookies. Website của bạn nên được thiết kế để đảm bảo 
tất cả các nội dung đều sẵn sàng mà không cần đến cookies. Điều này sẽ cho phép máy tìm kiếm 
có thể dò quét và lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn. 

5. Xem website dưới con mắt bọ tìm kiếm 

Nếu bạn muốn biết trang web của mình trông như thế nào dưới mắt máy tìm kiếm, bạn có thể thực 
hiện bằng 1 trong 2 cách dưới đây 

I. Sử dụng Google Webmaster Tools 

Trước khi sử dụng công cụ này, bạn cần khai báo và chứng minh mình là chủ của website này 
với Google Webmaster Tools. 

1. Trên trang chủ Webmaster Tools, đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, click vào website 
bạn muốn kiểm tra 

2. Trên Dashboard (là thanh menu nằm bên trái màn hình), Click vào Crawl (Dò quét), chọn 
Fetch as Google trong menu sổ xuống 

3. Trong hộp thoại ở phía trên cùng, gõ vào đường dẫn đến trang web mà bạn muốn kiểm tra 

4. Trong danh sách sổ xuống, lựa chọn loại fetch mà bạn muốn. Để xem website trông thế nào 
dưới mắt của Googlebot, chọn Web. 

5. Click Fetch. 

Một khi googlebot đã hoàn thành việc fetch trang web của bạn, bạn sẽ nhận được một đường 
link “success” mà bạn có thể truy cập để xem website dưới con mắt của Google. 

Bên cạnh đó, Google còn cung cấp cho bạn mã trạng thái cũng như code HTML mà Googlebot 
nhận được 

II. Truy cập vào trang web: http://www.seo-browser.com/ 

Và gõ vào địa chỉ trang web bạn cần kiểm tra 

 

6. Những loại nội dung khác 
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Ngoài file HTML, trên website bạn còn tìm thấy nhiều định dạng file khác. Dưới đây là những định 
dạng phổ biến nhất và cách tối ưu chúng: 

Hình ảnh: 

Các máy tìm kiếm có thể nhận ra hình ảnh nhưng không thể hiểu hay xem hình ảnh đó như con 
người. Để hiểu hình ảnh, nó sẽ dựa vào: 

1. Thẻ mô tả ảnh và tên ảnh 

2. Chú thích ảnh và nội dung xung quanh ảnh 

3. Các liên kết trỏ đến ảnh 

Do đó, bạn cần đảm bảo tất cả những thông tin này chuẩn và chứa từ khóa chính cùng các từ khóa 
liên quan.  

File PDF 

Máy tìm kiếm có thể dò quét và lưu trữ file PDF. Tuy nhiên, vì file PDF có chức năng khá nghèo 
nàn và không đẹp như một trang web nên có thể bạn không muốn người dùng tìm đến các file này. 
Bạn muốn sử dụng các phiên bản HTML thay thế cho các phiên bản PDF. 

Bạn có 2 giải pháp. Bạn có thể ngăn chặn máy tìm kiếm, không cho nó truy nhập, và từ đó ngăn 
chặn file pdf này xuất hiện trên bảng kết quả tìm kiếm. Việc này có thể thực hiện bằng cách đặt các 
file PDF vào trong một thư mục (như: /assets/) và không cho bọ tìm kiếm truy cập vào thư mục này 
thông qua file robots.txt (bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong bài tiếp theo). 

Nhược điểm của cách làm này là: Bạn không thể tận dụng được giá trị các link trỏ đến các file pdf 
này. 

Giải pháp thứ 2 cũng là giải pháp tốt hơn là chèn tag canonical trỏ tới phiên bản HTML của file 
PDF này. Việc này đảm bảo file pdf này cũng không xuất hiện trong bảng kết quả tìm kiếm trong 
khi giá trị của các link trỏ đến file PDF này sẽ không bị mất đi mà sẽ được chuyển sang phiên bản 
HTML. 

Chú ý: Cách này chỉ áp dụng với Google. 

Tài liệu Microsoft Office 

Máy tìm kiếm có thể đọc và lưu trữ những file dạng này. Như bạn đã biết, những file này không 
cung cấp đầy đủ chức năng cho một trang web nên chắc chắn người dùng không thích chúng. Bạn 
có thể khắc phục bằng cách chặn nội dung dùng file robots.txt hoặc chèn thẻ canonical trỏ đến phiên 
bản HTTP. 

7. Điều khiển hoạt động của bọ tìm kiếm 

Khi bọ tìm kiếm tìm đến website của bạn, bạn có quyền điều khiển hoạt động của chúng. Trên 
website của bạn có những nội dung chưa đầy đủ hoặc nội dung riêng tư mà bạn không muốn người 
khác biết đến. Bạn có thể chặn không cho bọ tìm kiếm tìm đến những nội dung này. 

Có 2 công cụ có thể giúp bạn làm điều này: 
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1. File Robots.txt: Cần được đặt trong thư mục gốc để phát huy tác dụng, dung để chặn bọ tìm kiếm 
không cho chúng truy cập vào một hoặc nhiều trang web nào đó. 

2. Thẻ Meta Robots: Đặt trong phần head của 1 trang web và điều khiển cách bọ tìm kiếm tương 
tác với nội dung cũng như cách hiển thị trang web trên kết quả tìm kiếm 

Dưới đây là những ưu, nhược điểm của 2 phương pháp kể trên. 

 

 Robots.txt Meta Robots 

Ngăn chặn dò quét Có Không 

Ngăn chặn lưu dữ 
liệu 

Có Có 

Ngăn hiển thị URL 
lên kết quả tìm kiếm 

Không Có 

Gỡ bỏ nội dụng khỏi 
cơ sở dữ liệu của 
Google 

Không Có 

Ưu điểm 

 

Áp dụng với cả thư mục 

 

Không cần quyền truy cập vào thư mục gốc 

 

  

Các loại lệnh 

Robots.txt:  

Sử dụng file robots.txt để điều khiển truy cập vào các files và các thư mục trong website của bạn. 
File này hoạt động giống như một biển báo giao thông. Nó báo với Googlebot và các con bọ tìm kiếm 
khác những file và thư mục trên website của bạn mà không được dò quét. 

Để sử dụng file robots.txt, bạn phải có quyền truy cập vào thư mục gốc của website. Nếu bạn không 
thể truy cập vào thư mục gốc, bạn cũng có thể điều khiển truy cập của bọ tìm kiếm bằng cách sử dụng 
thẻ meta robots trên từng trang riêng lẻ. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, kể cả khi bạn sử dụng file robots.txt để chặn bọ tìm kiếm truy cập vào nội 
dung của bạn, Google vẫn có thể khám phá ra nội dung của bạn và đưa nó vào bảng kết quả tìm kiếm 
nhờ những cách khác. Ví dụ, thông qua đường link mà các trang web khác trỏ đến trang web đó. Kết 
quả là, địa chỉ URL của các trang web cũng như văn bản neo của các lien kết trỏ đến các trang web này 
có thể xuất hiện trong bảng kết quả tìm kiếm. Thêm vào đó, trong khi bọ tìm kiếm của các công cụ tìm 
kiếm lớn đều tôn trọng chỉ dẫn trong file robots.txt, một vài bọ tìm kiếm khác thì không. Vì file robots.txt 
chỉ là bảng chỉ dẫn, nên những người có mục đích xấu hoàn toàn có thể bỏ qua chúng và vẫn dò quét 
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nội dung website như thường. Vì lý do này, theo chúng tôi cách an toàn nhất là đặt password bảo vệ 
cho các file hoặc thư mục này 

Bạn nên sử dụng file này khi muốn ngăn bọ tìm kiếm dò quét một trang web hoặc toàn bộ website. 
Và do đó, trang web cũng không bị lưu vào cơ sở dữ liệu của máy tìm kiếm. Nhưng bạn không thể sử 
dụng phương pháp này để gỡ bỏ trang web khỏi CSDL của máy tìm kiếm khi nó đã được lưu vào từ 
trước. File Robots.txt có thể ngăn chặn truy cập đến cả một thư mục hoặc đến một trang web cụ thể. 

Cách này cũng hay được sử dụng để ngăn chặn bọ tìm kiếm truy cập vào các file không thuộc định 
dạng HTML như hình ảnh, file PDFs, file Microsoft Office… 

Meta robots –  

Chèn thuộc tính “noindex” vào thẻ meta robots để ngăn chặn nội dung xuất hiện trên bảng kết quả 
tìm kiếm. 

Khi bọ tìm kiếm nhìn thấy thuộc tính “noindex” trên một trang web, Google bỏ qua trang web đó 
không đưa nó lên bảng kết quả tìm kiếm, kể cả khi có các trang web khác trỏ link tới nó. Còn nếu nội 
dung đã tồn tại trong CSDL của Google, họ sẽ gỡ bỏ hoàn toàn những nội dung này. Chú ý, với các 
máy tìm kiếm khác không phải là Google, tác dụng của thẻ meta này sẽ có khác biệt 

Lưu ý, vì Google phải dò quét trang web của bạn thì mới biết được trong đó có thẻ meta robots 
không và nội dung của nó cụ thể như thế nào, có thể xảy ra trường hợp là bạn đã cài đặt thuộc tính 
noindex trong thẻ meta robots nhưng trang web vẫn xuất hiện trong bảng kết quả tìm kiếm. Điều này là 
do bọ tìm kiếm chưa quay lại dò quét trang web của bạn kể từ khi bạn cập nhật nội dung thẻ meta robots. 

Cách tạo file Robots.txt 

File robots.txt nằm trong thư mục gốc ở website hoặc trong subdomain. 

Khi viết file robots.txt, việc đầu tiên là xác định rõ nó sẽ nhắm tới loại bọ tìm kiếm nào? Hay loại 
bọ tìm kiếm nào sẽ phải tuân theo chỉ dẫn trong file này. Đó có thể là Googlebot (của Google), hoặc bọ 
của những công cụ tìm kiếm khác. 

Sau khi biết rõ mục tiêu, việc tiếp theo là xác định những nơi nào trên website mà bọ tìm kiếm 
không được chào đón. Việc này thực hiện bằng cách liệt kê tất cả những thư mục, những trang web mà 
con bọ không được truy cập vào. 

Bên cạnh đó, trong file này bạn cũng nên chỉ rõ vị trí của sơ đồ website XML, để máy tìm kiếm có 
thể dễ dàng tìm tới nó, từ đó nó dễ dàng dò quét toàn bộ website của bạn. 

Dưới đây là ví dụ của 1 file robots.txt: 

user-agent: * (Có thể là googlebot, Bingbot, Baiduspider…) 

Disallow: /register.html 

Disallow: /assets/ 

Disallow: /category/ 

Sitemap: http://vietmoz.net/Sitemap.xml 
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 Cách sử dụng thẻ Meta Robots 

Bạn chèn thẻ meta robots vào trong phần <head> (là phần mở đầu của mỗi trang web). Dưới đây là ví 
dụ về một thẻ meta robots 

<meta name="robots" content="COMMAND"> 

Dưới đây là danh sách các câu lệnh thường được sử dụng trong thẻ meta robots 

1. index – Trang này cần được index. Mặc định mọi trang web đều được index, nên câu lệnh này 
là không cần thiết. 

2. noindex – Không index trang này, hoặc gỡ bỏ nó khỏi CSDL nếu nó đã được index 

3. follow – Khuyến khích máy tìm kiếm đi theo tất cả links trên trang này, Mặc định máy tìm 
kiếm đã làm việc này, nên câu lệnh này không cần thiết 

4. nofollow – Không khuyến khích máy tìm kiếm đi theo bất kỳ links nào trên trang này 

5. noarchive – Yêu cầu máy tìm kiếm không được show bản cache của trang web trên bảng kết 
quả. Câu lệnh này rất ít khi được sử dụng 

6. nosnippet – Yêu cầu máy tìm kiếm không được hiển thị thông tin miêu tả về trang trên bảng 
kết quả  

Dưới đây là ví dụ về một thẻ meta robots 

<meta name="robots" content="noindex,follow"> 

Bài tập: 

 Sử dụng toán tử site để tìm kiếm tất cả những trang web đã được index của 1 website mà bạn 
quan tâm 

 Thử nhìn một trang web bằng khả năng của máy tìm kiếm – Truy cập vào website 
http://www.seo-browser.com/. Áp dụng với một trang Flash và xem bạn thấy những gì? 
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Bài 3: Mã trạng thái HTTP là gì? Chúng được dùng khi nào? 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 

 Những mã trạng thái thường gặp nhất

 Làm thế nào để biết mã trạng thái của trang web của bạn

 Tài liệu

Mã trạng thái chính là biển báo báo cho bọ tìm kiếm biết trang web có phục vụ nó hay không? Khi 
Googlebot, Bingbot hoặc các máy tìm kiếm khác truy cập vào website, máy chủ web sẽ trả về một số 
thông tin, trong đó có mã trạng thái. Thông tin này cho bọ tìm kiếm biết nó có thể tiếp tục truy cập vào 
website hay không, nếu có thì xử lý nội dung trên website như thế nào. 

Những mã trạng thái phổ biến nhất: 

1. 200. Mọi thứ đều ổn, bọ tìm kiếm có thể dò quét và lưu nội dung trang web.

2. 301. Trang web đã được di chuyển vĩnh viễn tới vị trí mới. Bọ tìm kiếm cũng như người dùng
sẽ được đưa tới trang web mới. Giá trị của các link mà hiện thời trỏ về trang web cũ cũng sẽ tự
động chuyển sang cho trang web mới. Điều này sẽ rất có lợi cho thứ hạng cho trang web mới.

3. 302. Trang web được di chuyển tạm thời đến vị trí mới. Bọ tìm kiếm cũng như người dùng sẽ
được đưa tới trang web mới. Máy tìm kiếm không cần gỡ bỏ trang web này khỏi CSDL, đồng
thời giá trị của link vẫn được dành cho trang web cũ.

4. 404. Trang không có, không còn tồn tại hoặc không thể truy cập. Máy tìm kiếm sẽ xóa trang
web khỏi CSDL và người dùng sẽ nhận được một trang 404 nếu truy cập vào trang web này.

5. 500. Có lỗi máy chủ, cả bọ tìm kiếm và người dùng đều không thể truy cập vào trang web.

6. 503. Trang web tạm thời không phục vụ. Người dùng và bọ tìm kiếm nên quay lại sau. Mã 503
rất hay được dùng trong giai đoạn bảo trì website.

Làm thế nào để biết mã trạng thái của website của bạn? 

Sử dụng công cụ từ các trang web sau: 

1. http://www.seoconsultants.com/tools/check-server-headers-tool/

2. Cài đặt Web Developer Toolbar lên Firefox - http://vietmoz.net/cong-cu-seo/Video-huong-
dan-cai-dat-SeoQuake-Web-developer-56/

Để kiểm tra mã trạng thái của tất cả các trang trên website của bạn, sử dụng các công cụ dưới đây 

1. Screaming Frog (cả miễn phí và trả tiền)
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 2. Xenu Link Sleuth  

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạn nên sử dụng Screaming Frog. Vì đây là một phần mềm mà 
bạn có thể cài đặt về máy tính, nhẹ, miễn phí và rất hữu ích. Ngoài mã trạng thái bạn còn nhận được 
nhiều thông tin giá trị khác về website của mình. 

Tài liệu hữu ích: 

 Mã trạng thái HTTP :http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/Ma-trang-thai-HTTP-HTTP-
Status-Codes-31/ 
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Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về mã trạng thái, truy cập: 
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html 

Bài tập: 

 Sử dụng công cụ SEO để xem mã trạng thái của http://vnexpress.net. Mã trạng thái này có gì
khác với http://www.vnexpress.net

 Mã trạng thái 302 được sử dụng khi nào?
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Bài 4: Đường dẫn URL – Cấu trúc và cách tối ưu 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 

 Cấu trúc của địa chỉ URL

 Subdomains – Tên miền con, tên miền phụ

 Cách tối ưu địa chỉ URL

 Other  Considerations

o SEO-friendly parameters

o Controlling Indexed Parameters

Website của bạn gọi là chuẩn SEO khi một nội dung chỉ có thể tìm thấy trên duy nhất một địa chỉ 
URL. Việc này sẽ ngăn chặn trường hợp trùng lặp nội dung, điều sẽ làm giảm giá trị nội dung cũng như 
những đường link trên website của bạn.  

1. Cấu trúc

Mọi đường dẫn URL đều bao gồm ít nhất 4 phần 

1. Giao thức, ví dụ http, https…

2. Tên miền phụ hay còn gọi là subdomain, ví dụ : www

3. Tên miền (domain)

4. Tên miền cấp cao nhất (Top Level Domain (TLD)): .com, .org, etc

Ngoài ra còn có những thành phần khác như tên thư mục, tên file… 

2. Subdomains

Subdomain là tên miền phụ hoặc tên miền con và là một bộ phận của một domain lớn hơn. Ví 
dụ trong các đường dẫn url như: http://mp3.zing.vn, http://news.zing.vn, http://tv.zing.vn là subdomain 
của tên miền zing.vn, và zing.vn đến lượt mình lại là tên miền con của tên miền cấp cao nhất .vn 

Bạn cần nhớ rằng, với máy tìm kiếm subdomain là một website khác và độc lập với website chính. 
Và do đó, subdomain sẽ không được hưởng lợi lộc gì từ uy tín của domain chính. 

3. Cách tối ưu

Đường dẫn URL có ảnh hưởng đến thứ hạng website. Để có thứ hạng tốt, địa chỉ URL của bạn: 

1. Phải duy nhất

2. Càng ngắn càng tốt

3. Có chứa từ khóa

4. Các từ trong URL nên được phân cách với nhau bởi dấu gạch nối:
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1. Dấu gạch nối ví dụ: http://vietmoz.net/tin-tuc-seo/So-luong-1-khong-anh-huong-truc-tiep-den-thu-
hang-trang-web-219/ 

Bạn nên ưu tiên sử dụng dấu gạch nối. Để tìm hiểu sâu hơn về cách tối ưu URL, bạn có thể tham 
khảo bài viết dưới đây: http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/URL-Lien-ket-48/ 

4. Các tham số khác trong URL 

Thỉnh thoảng bạn thấy có dấu # trong địa chỉ URL. Ví dụ:  

http://vietmoz.edu.vn/co-so-vat-chat/#ban-do 

Dấu thăng này được sử dụng khi bạn muốn đưa người dùng đến một vị trí cụ thể trên trang web như 
phần đầu, phần cuối, hoặc phần giữa 
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Bài 5: Trùng lặp nội dung và cách khắc phục 
Trong bài này, chúng ta sẽ được học về 

 Homepage Canonicalization 

 Giải pháp Canonicalization 

 Camel Casing 

 Subdomains, HTTPS và Relative Linking 

 Mirrored Sites 

 International Sites 

 Tag/Category Pages 

 Phiên bản để in 

 Mobile 

 Tham số URL 

 Các trang tìm kiếm 

 Sự phân trang 

 Tên sản phẩm tương tự 

 Chia nội dung theo khu vực địa lý 
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Trùng lặp nội dung là điều thường gặp ở các website.Trùng lặp nội dung xảy ra khi 2 trang web 
khác nhau có nội dung giống nhau. Thông thường, trùng lặp nội dung là do vô tình và gây ra bởi hệ 
thống quản trị nội dung (CMS) hoặc máy chủ hosting. Tuy vậy, cũng có những trường hợp người chủ 
web cố tình tạo ra những nội dung trùng lặp và điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến thứ hạng website của 
họ. 

Điều bạn cần biết là máy tìm kiếm không phạt bạn do trùng lặp nội dung. Trừ phi phần lớn nội dung 
của bạn bị trùng lặp một cách có chủ ý, một vài trang web trùng lặp sẽ không khiến bạn bị phạt bởi máy 
tìm kiếm. Tuy nhiên, nó có thể làm giảm lưu lượng truy cập đến trang web của bạn vì máy tìm kiếm 
buộc phải lựa chọn trang web nào phù hợp nhất với nội dung tìm kiếm trong số nhiều trang web của 
bạn. Dưới đây là những trường hợp trùng lặp nội dung hay gặp nhất và cách khắc phục. 

Trùng lặp ở trang chủ 

Đây là loại trùng lặp nội dung mà rất nhiều website mắc phải. Đó là khi trang chủ của bạn có thể 
truy cập từ nhiều hơn một địa chỉ URL 

1. domain.com  

2. www.domain.com 

3. domain.com/index.html  

4. www.domain.com/index.html 

Với máy tìm kiếm, mỗi địa chỉ URL là một trang web riêng biệt. Nếu website bạn xảy ra tình trạng 
này, và bạn chưa nhận ra nó hoặc chưa biết cách xử lý nó (ví dụ redirect 3 trang về 1 trang chính duy 
nhất)máy tìm kiếm sẽ không biết nên show địa chỉ nào trong bảng kết quả tìm kiếm. Từ đó, sức mạnh 
trang chủ của bạn sẽ bị giảm đi.  

Giải pháp 

Có vài cách giúp bạn xử lý tình huống này.  

Cách 1 là thiết lập redirect ở server hosting để đảm bảo sẽ chỉ có một trang chủ duy nhất được trả 
về. Cách cấu hình cụ thể còn phụ thuộc vào loại server bạn sử dụng. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ 
hosting của bạn để có câu trả lời thỏa đáng. 

Cách 2 là thiết lập địa chỉ ưu tiên trong Google Webmaster Tools. 

Subdomains, HTTPS và Relative Linking 

Việc sử dụng subdomains nói chung không được khuyến khích vì không thân thiện trong SEO. Tuy 
nhiên, đôi khi bắt buộc phải có vì yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Một trong những vấn đề mà 
subdomain có thể gây ra là việc trùng lặp nội dung. 

Các trường hợp gây ra trùng lặp nội dung: 

 Sử dụng liên kết tương đối cùng với subdomain. Hậu quả: Trùng lặp giữa subdomain và domain 
chính 

 Sử dụng liên kết tương đối cùng với https. Hậu quả : Trùng lặp giữa phiên bản http và https 
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Giải pháp 

Khi xây dựng các liên kết nội bộ, chỉ sử dụng đường dẫn tương đối thay vì đường dẫn tuyệt đối. 

Ngoài ra bạn có thể sử dụng canonical để tự trỏ về mình. Cách làm này ít nhất là hiệu quả với 
Google. Nó không chỉ có tác dụng ngăn ngừa trùng lặp nội dung mà còn có tác dụng ngăn ngừa trường 
hợp toàn bộ website bị copy mang đi nơi khác mà không được đặt link trỏ về bản gốc. 

 

 

 

Trang Tag/Thư mục 

Với các blog, việc sử dụng tag và category có thể gây ra trùng lặp nội dung khi một trang tag/category 
có nội dung giống với một/nhiều trang tag/category khác. 

Ví du, bạn viết blog, và có 3 bài về chủ đề làm nội dung như ở dưới đây: 

 Tên bài: Làm thế nào để ngăn chặn trùng lặp nội dung 

o Tags: trùng lặp nội dung, seo, cách làm, bí kip 

o Category: SEO, Cách làm, Nội dung 

 Tên bài: Bạn không bị phạt nếu nội dung của bạn bị trùng lặp 

o Tags: nội dung trùng lặp, hình phạt, seo 

o Category: SEO, Nội dung 
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 Tên bài: Làm thế nào để viết được một nội dung tốt 

o Tags: nội dung, cách làm, bí kíp, sáng tạo 

o Category: SEO, Nội dung, Cách làm 

Bạn có thể thấy sự trùng lặp nội dung của các trang tag và category qua bảng dưới đây 

 

 Làm thế nào để ngăn 
chặn trùng lặp nội dung 

Bạn không bị phạt nếu nội 
dung của bạn bị trùng lặp 

Làm thế nào để viết 
được một nội 

Tag: trùng lặp 
nội dung 

X X  

Tag: seo X X X 

Tag: cách làm X  X 

Tag: bí kíp X  X 

Tag: hình phạt  X  

Tag: nội dung   X 

Tag: sáng tạo   X 

Category: SEO X X X 

Category: Cách 
làm 

X  X 

Category: Nội 
dung 

X X X 

 

Giải pháp 

Giải pháp phụ thuộc vào cách bạn sử dụng tags và categories cũng như số lượng tags và categories 
bạn sử dụng cho mỗi bài viết. Nếu bạn sử dụng ít categories và nhiều tags (giống như phần lớn mọi 
người), sử dụng noindex, nofollow cho tất cả các trang tag. Trang categories có thể giúp nội dung của 
bạn được index đầy đủ. Ngược lại, nếu bạn sử dụng nhiều categories và ít tags, sử dụng noindex và 
nofollow cho tất cả các trang categories. 
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Tóm lại, bạn muốn bọ tìm kiếm có thể tìm thấy và đọc hiểu nội dung của bạn và bạn cũng muốn 
người dùng có thể dễ dàng tìm ra nội dung của bạn theo từng chủ đề mà họ tìm kiếm. Nhưng bạn cũng 
không muốn có trùng lặp nội dung. Nếu bạn không áp dụng những hướng dẫn ở trên, điều này sẽ xảy 
ra với 2 trang web sau: 

http://www.domain.com/blog/tag/seo and http://www.domain.com/blog/seo. 

Phiên bản dành cho máy in 

Đây là tình huống trùng lặp nội dung khá phổ biến nhưng ít người để ý. Chức năng in sẽ tạo ra một 
địa chỉ URL mới có nội dung gần giống với trang web chính. 

Ví dụ: 

1. www.domain.com/trang-1 

2. www.domain.com/trang-1/print 

Giải pháp 

Giải pháp đơn giản nhất là đặt thẻ rel=canonical vào trang dành cho việc in và trỏ nó về trang chính. 
Nếu bạn sử dụng tham số để phân biệt trang in với trang thường, bạn có thể đặt thẻ rel=canonical trên 
trang chính và trỏ về chính nó. Giờ đây, tất cả những phiên bản khác của trang chính sẽ tự động trỏ về 
trang chính, trong đó bao gồm cả các phiên bản in ấn. Kết quả là www.domain.com/trang-1/id=print sẽ 
có một thẻ rel=canonical trỏ về trang chính www.domain.com/trang-1.  

Thẻ rel=canonical là một phần của header của mỗi trang web, nơi bạn tìm thấy thẻ tiêu đề và thẻ mô tả. 
Ví dụ: 

<link rel="canonical" href="http://www.seomoz.org/blog" /> 

Các trang web có thẻ này sẽ được bọ tìm kiếm đối xử như là bản sao của trang web 
www.seomoz.org/blog. Từ đây, bọ tìm kiếm có thể biết đâu là phiên bản chính và phiên bản copy. 

Di động 

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với phiên bản mobile của trang web (phiên bản dành cho các thiết 
bị di động như smartphone, máy tính bảng). Nếu nội dung giống nhau trong khi địa chỉ URL khác nhau, 
máy tìm kiếm sẽ bối rối không biết đâu là địa chỉ tốt nhất để cung cấp cho người dùng. 

1. www.domain.com/page.html 

2. m.domain.com/page.html 

3. www.domain.com/m/page.html 

2 trang web cuối có nội dung giống nhau, cùng phục vụ cho các thiết bị di động nhưng lại tồn tại trên 2 
địa chỉ URL khác nhau. 
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Giải pháp 

Có nhiều giải pháp, và bạn có thể lựa chọn cái nào phù hợp nhất với tài nguyên của mình. Giải pháp 
hoàn hảo nhất là sử dụng duy nhất một địa chỉ URL, và tận dụng tính năng tự động phát hiện trình duyệt 
(browser identifiers) để trả về những phiên bản web khác nhau với các phong cách CSS khác nhau, tùy 
thuộc vào thiết bị của người dùng. 

Theo Wiki, CSS là một loại code, quy định cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và 
XHTML. 

Nếu không thể làm được theo hướng này, bạn chắc chắn nên sử dụng thẻ rel=canonical trỏ từ trang dành 
cho mobile về trang chính. Đảm bảo phát hiện trình duyệt chuẩn xác để nếu người dùng sử dụng laptop 
hoặc máy để bàn truy cập vào địa chỉ URL cho thiết bị di động, họ sẽ được chuyển hướng sang địa chỉ 
URL chính. 

Các trang tìm kiếm 

Nhiều khi người dùng muốn tìm kiếm trên website của bạn. Ví dụ tìm kiếm tất cả những cuốn sách có 
chủ đề “Thuyết trình” trên website “Bán sách online” của bạn. Trang kết quả trả về có thể giống với 
trang kết quả khi họ tìm kiếm theo chủ đề “Trình bày”. Điều này sẽ gây ra sự trùng lặp nội dung. Ngoài 
ra, kết quả tìm kiếm cũng có thể giống với trang thư mục “Trình bày”. Thử tìm kiếm trên mediamart.vn 
với 2 từ khóa “máy xay” và “máy xay sinh tố”, bạn cũng sẽ thấy những kết quả tương tự. 

Giải pháp 

Giải pháp là thực hiện noindex, follow trong meta robot của các trang này. Hoặc sử dụng robots.txt để 
yêu cầu máy tìm kiếm không dò quét các trang này.  

Bài viết hay nên đọc: 

 Nội dung trùng lặp: http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/Noi-dung-trung-lap-Duplicate-
Content-17/ 
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Bài 6: Tốc độ site – Tầm quan trọng và cách tối ưu 
Trong bài này chúng ta sẽ học cách 

 Đo tốc độ tải trang web 

 Giải pháp 

Lý do lớn nhất để bạn quan tâm đến việc tăng tốc độ cho trang web là vì người dùng cũng như chúng 
ta thích những trang web tải nhanh. Để tăng lượng khách hàng, bạn cần chú ý đặc biệt đến thời gian tải 
trang web của bạn. 

 

Tốc độ site cũng ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn. Cụ thể: 

1. Tốc độ website cũng là một yếu tố (dù không quá quan trọng) mà Google đưa vào để đánh giá 
thứ hạng trang web. Nếu tất cả các yếu tố khác như nhau, site tải nhanh hơn chắc chắn có thứ 
hạng cao hơn. Thông số này được đo lường nhờ toolbar data, nghĩa là chúng được đo lường từ 
chính trình duyệt của người dùng và từ băng thông thực tế mà người dùng sử dụng. Do vậy, 
những website sử dụng dịch vụ hosting tại Mỹ sẽ không có ưu thế gì so với hosting sử dụng 
dịch vụ tại Việt Nam. 

2. Với cùng một khoảng thời gian, nếu website của bạn tải nhanh hơn, người dùng có thể đọc 
nhiều trang web hơn, tìm hiểu nhiều nội dung trên web hơn, nhiều khả năng thấy được nội dung 
ưa thích hơn, từ đó khả năng họ share trên mạng xã hội hoặc link đến trang web của bạn cũng 
lớn hơn. 

3. Con bọ tìm kiếm cũng bị giới hạn thời gian. Đây thực sự là vấn đề với các website lớn. Vì vậy, 
thời gian tải trang càng nhanh, số lượng trang web được index càng nhiều. 

Làm thế nào để đo lường tốc độ tải trang 

Từ khía cạnh kỹ thuật, có 3 yếu tố giúp xác định tốc độ tải trang. 

1. Thời gian trả lời:Đây là khoảng thời gian mà server cần để trả lời một yêu cầu. Thông số này 
rất dễ đo, nhưng không có nhiều ý nghĩa với người dùng và bọ tìm kiếm. Bạn có thể đo lường 
thông số này nhờ pingdom. 

2. Tổng thời gian tải trang:Bao gồm cả thời gian trả lời và thời gian để tải về toàn bộ trang (bao 
gồm cả hình ảnh, javascript…). Thông số này phụ thuộc rất nhiều vào server và rất được 
googlebot quan tâm. Bạn có thể sử dụng YSlow. để đo lường thông số này. 
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3. Tổng thời gian để có được trang web hoàn chỉnh: Bao gồm thời gian tải trang và thời gian tải 
tất cả các file khác để có được trang web hoàn chỉnh (Ví dụ AJAX). Rất khó xác định chính 
xác thông số này vì nó phụ thuộc nhiều vào máy tính và trình duyệt của người dùng, nhưng với 
người dùng đây lại là yếu tố quan trọng nhất. Trong số các công cụ hiện nay, chỉ có Google 
Analytics làm việc này hiệu quả nhất. Tham khảo bài viết sau để biết cách sử dụng công cụ này 
tracks page load speed bydefault. 

Dữ liệu 

Các website lớn đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của tốc độ tải trang đến doanh 
thu của họ.  

1. Amazon nhận ra rằng cứ thêm 100ms, họ sẽ mất 1% doanh thu 

2. Google nhận ra rằng: cứ thêm 0.5s vào thời gian trả về bảng kết quả, lưu lượng truy cập lại 
giảm đi 20% 

Làm gì để rút ngắn thời gian tải trang 

Bạn cần ngồi lại với đội code và người quản trị hệ thống để tìm ra cách tăng tốc độ tải trang. 

Nói ngắn gọn, bạn cần cải thiện 3 yếu tố sau: 

1. Nếu thời gian trả lời chậm, hoặc thời gian tải về các yếu tố tĩnh của trang web chậm. Hãy nâng 
cấp server, cho phép caching hoặc sử dụng mạng phân phối nội dung. 

2. Nếu thời gian tải các yếu tố tĩnh của trang chậm – giải quyết bằng cách tối ưu code hoặc cho 
phép caching nhiều hơn nữa. 

3. Tốc độ tải toàn bộ trang chậm: điều này thường xảy ra với những trang web phức tạp, có nhiều 
thành phần. Bạn tối ưu bằng cách tối ưu code hoặc hợp nhất các thành phần bên ngoài. 

Bạn chắc chắn không nên bỏ qua công cụ đo lường tốc độ và tính điểm của Google pagespeed để xác 
định điểm yếu của mình cũng như cách khắc phục. 

Bài tập: 

 Sử dụng pagespeed để phân tích thời gian tải của 1 website 

 So sánh pagespeed của 2 website đang cạnh tranh nhau trên bảng xếp hạng. Tìm xem có sự liên 
quan nào giữa tốc độ tải trang và thứ hạng website không?  
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Bài 7: Sitemap và RSS Feeds – Tầm quan trọng và tại sao? 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về 

 XML hoăc HTML 

o XML Sitemaps 

o Định dạng 

o Cách tạo ra Sitemap 

o Gửi sitemap cho máy tìm kiếm 

o HTML Sitemaps 

 Những điều bạn nên tránh 

 Cách tận dụng RSS cho SEO 

Sitemaps được các SEO và người quản trị website sử dụng để thông báo cho Google về cấu trúc site – 
cụ thể là những trang web nào hiện có trên website của họ. 

RSS feeds được sử dụng để thông báo cho người đọc – những người đã đăng ký nhận RSS khi website 
có nội dung mới. 

Bài này sẽ giới thiệu với bạn 2 loại sitemaps, XML và HTML, và vai trò của chúng. Bạn cũng sẽ được 
biết những điều cần tránh khi sử dụng sitemaps.  

Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu RSS feeds và cách sử dụng chúng cho mục đích SEO cũng như cho 
hoạt động của doanh nghiệp. 

XML hay HTML 

Có 2 loại sitemaps, đó là: 

1. XML 

2. HTML 

XML Sitemaps 

XML sitemaps được xây dựng dựa trên eXtensible Markup Language (XML), hay ngôn ngữ đánh dấu 
mở rộng - Mục đích chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, 
đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. Để tìm hiểu về XML và cách sử dụng nó, hãy ghé 
thăm W3C W3Schools.com tutorials. 

XML sitemaps là bản đồ trang web mà bạn làm ra để dành riêng cho máy tìm kiếm. Đây là bản mô tả 
tổ chức trang web mà qua đây máy tìm kiếm sẽ dễ dàng khám phá website của bạn 

Định dạng 

Tất cả các sitemap XML đều bắt đầu với 2 dòng dưới đây, chỉ rõ định dạng của sitemap này là XML 
cho máy tìm kiếm khỏi nhầm lẫn: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

< urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 

Tất cả các dòng trong sitemap XML đều có định dạng như dưới đây: 

< url> 

< loc>http://www.domain.com/</loc> 

< lastmod>2012-01-01</lastmod> 

< changefreq>monthly</changefreq> 

< priority>1.0</priority> 

</url>   

Ý nghĩa 

<loc> (bắt buộc) Khai báo địa chỉ URL đầy đủ của trang, bao gồm loại giao thức (http hay https) và 
gạch chéo. Địa chỉ này không được dài quá 2048 ký tự. 

<lastmod> (không bắt buộc) Khai báo thời điểm cập nhật gần nhất của trang web. Định dạng ngày tháng 
là Năm-Tháng-Ngày. 

<changefreq> (không bắt buộc). Khai báo tần suất cập nhật nội dung của trang: 

 Luôn luôn 

 Hàng giờ 

 Hàng ngày 

 Hàng tuần 

 Hàng tháng 

 Hàng năm 

 Không bao giờ thay đổi 

Đây là hướng dẫn dành cho bọ tìm kiếm, và hoàn toàn không ảnh hưởng đến tần suất index của bọ tìm 
kiếm. 

<priority> (không bắt buộc). Khai báo độ ưu tiên của trang web so với các trang web khác trên website. 
Quản trị web sử dụng thông số này để báo trước cho bọ tìm kiếm biết trong số tất cả các trang web hiện 
có trên website, trang web nào quan trọng hơn, trang web nào ít quan trọng hơn. 

Giá trị thay đổi từ 0.0 đến 1.0 với 1.0 là quan trọng nhất. Giá trị mặc định (nếu bạn không thiết lập) là 
0.5. 

Vì đây là chỉ số xác định mức độ quan trọng của trang web này so với trang web khác và chỉ có ý nghĩa 
trên website của bạn nên nếu bạn đặt mức độ ưu tiên trên tất cả các trang là 1.0 cũng sẽ không làm ảnh 
hưởng gì đến thứ hạng trang web. 
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Sitemaps kết thúc với dòng code sau: 

</urlset> 

Công cụ tạo Sitemap 

Có nhiều công cụ giúp tạo sitemap XML cho website của bạn. 3 công cụ phổ biến nhất là: 

1. http://www.xml-sitemaps.com/ 

2. GsiteCrawler 

3. IntelliMapper 

XML sitemaps cũng có thể tạo bằng tay, nhưng nếu đó là 1 website lớn hoặc một site trung bình nhưng 
được cập nhật thường xuyên đó sẽ là một công việc buồn tẻ, đơn điệu và tốn nhiều sức. Do đó, bạn nên 
sử dụng những hệ thống quản trị nội dung hoặc những nền tảng khác có chức năng tự động tạo sitemap 
và pings máy tìm kiếm (thông báo cho máy tìm kiếm biết website của bạn có nội dung mới hoặc vừa 
được cập nhật).  

Thông báo với máy tìm kiếm 

Sau sitemap XML đã được tạo ra, nó cần được gửi đến công cụ quản trị Website Google Webmaster 
Tools và Bing Webmaster Tools. Thủ tục này rất đơn giản. Đây là những gì bạn cần làm với Google: 

1. Đăng nhập vào tài khoản Google Webmaster Tools của bạn. 

2. Tìm đến phần Sitemap, như hình bên: 
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Sau đó bạn có thể gửi sitemap XML sử dụng nút bấm ở góc trên bên phải của màn hình như hình 
dưới đây. Sau vài giây, đồ thị sẽ hiển thị cho bạn biết bao nhiêu địa chỉ URL trong sitemap vừa gửi đã 
được index 

 

Bạn nên bổ sung sitemap vào trong file robots.txt với dòng code như sau: 

Sitemap: http://vietmoz.net/Sitemap.xml 

Chú ý là tên sitemap không nhất thiết phải là sitemap.xml, vì đôi khi một website có thể có nhiều 
sitemap, như bạn sẽ thấy dưới đây : 
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Website lớn 

Nếu bạn quản trị một website lớn, bạn cần biết rằng các máy tìm kiếm, cụ thể là Google có giới hạn về 
kích thước sitemap. Theo this WebmasterWorld Forum post, kích thước tối đa của sitemap là: 

1. 50,000 URLs, và 

2. 10MB file chưa nén 

Do đó, các website lớn thường có nhiều sitemap. Đường link đến các sitemap này được đặt trong một 
file riêng để máy tìm kiếm tiện khám phá và sử dụng. 

Sitemap: http://moz.com/blog-sitemap.xml 

Sitemap: http://moz.com/ugc-sitemap.xml 

Sitemap: http://moz.com/profiles-sitemap.xml 

Sitemap: http://app.wistia.com/sitemaps/2.xml 

HTML Sitemaps 

HTML Sitemap là một file chứa tất cả các đường dẫn URL của một domain. Nó được sử dụng để giúp 
người truy cập dễ dàng tìm ra nội dung họ muốn. Nó cũng được sử dụng để tối ưu hệ thống link nội bộ, 
điều rất cần thiết trong SEO. 

Những điều cần tránh 

Theo cuộc phỏng vấn (this interview), với Duane Forrester của Bing từ tháng 09/2011, Bing có thể 
không còn tin tưởng một sitemap nếu có trên 1% đường dẫn trong đó có lỗi. Duane nói: 

Sitemap của bạn phải sạch sẽ. Chúng tôi chỉ cho phép dưới 1% tổng số đường link có lỗi. Lỗi đó có thể 
là một điều hướng, 1 lỗi 404 hoặc 500. Nếu chúng tôi nhìn thấy con số lỗi quá 1%, chúng tôi sẽ không 
còn tin vào sitemap đó nữa. 

Những lỗi trong sitemap bao gồm: 

1. Một URL chuyển hướng 301 sang một URL khác 

2. Một URL có lỗi 404 

3. Một URL có lỗi 500 “Server Not Found” 

Để kiếm tra sitemap của mình có lỗi không, bạn có thể sử dụng Map Broker. Tải file sitemap của bạn 
lên và bạn sẽ biết sitemap của mình đạt số điểm bao nhiêu. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng Screaming 
Frog: 
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RSS feeds: Cách tối ưu 

RSS feeds, viết tắt của Real Simple Syndication, tạm dịch chia sẻ tin tức Web đơn giản, thực tế. Đây là 
cách chia sẻ nội dung phổ biến trên mạng Internet. Nó cho phép người dùng Internet đăng ký với một 
website để ngay khi web có nội dung mới họ sẽ được thông báo thông qua trình đọc RSS. 

Thông tin mà người dùng nhận được bao gồm phần tóm lược nội dung trang web và link đến phiên bản 
đầy đủ của trang web đó. Thông tin này được cung cấp dưới dạng một tệp tin XML được gọi là 1 RSS 
Feed. 

Vấn đề chính với RSS feed là đảm bảo máy tìm kiếm sẽ không index nó, vì họ đã tuyên bố là không 
thích index những nội dung này. Việc này có thể thực hiện như sau: 

1. Thực hiện nofollow tất cả các link trên RSS 

2. Chèn Disallow: */feed vào file robots.txt. Dòng lệnh này sẽ loại trừ URL của các feed 

Bài tập: 

 Tìm ra vị trí của sitemap sử dụng câu lệnh sau site:domain.com inurl:sitemap.xml 

 Tìm một ví dụ về HTML sitemap 
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Bài 8: Những lỗi thường gặp 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 

 Blocking site with robots.txt 

 Chặn site do robots.txt 

 Chặn site do Meta Robots 

 Lỗi thẻ Canonical  

 Moving URLs (chuyển hướng 301 về trang chủ) 

 Chaining 301 redirects 

 Moving URLs (302s vs 301s) 

 URLs không tĩnh 

 Not 404ing invalid pages 

 Không có sitemap 

Về mặt kỹ thuật có rất nhiều lỗi mà một website có thể mắc. Để học hết về những lỗi này cần một 
thời gian đủ dài. Bài học này chỉ giới thiệu với bạn những lỗi phổ biến nhất để bạn có thể tránh chúng 
ngay từ đầu. 

1.Chặn site do Robots.txt 

Việc chặn toàn bộ website bằng robots.txt dễ một cách đáng ngạc nhiên. Nếu website của bạn mãi 
mà không thấy xuất hiện trên bảng kết quả tìm kiếm, việc đầu tiên phải làm là kiểm tra xem trong file 
robots.txt (nếu có) của website có câu lệnh sau đây không: 

Disallow: / 

Nếu có câu lệnh này thì toàn bộ website của bạn đã bị chặn. Bọ tìm kiếm không thể ghé thăm bất kỳ vị 
trí nào trên website của bạn. 

2.Chặn site do Meta Robots 

Bạn cũng có thể chặn một trang web rất dễ dàng nhờ thẻ meta robots. Nếu trang web của bạn mãi 
không xuất hiện trong bảng kết quả tìm kiếm hoặc biến mất sau một thời gian xuất hiện trên bảng kết 
quả tìm kiếm, kiểm tra trong thẻ meta robots của trang web đó có dòng lệnh sau đây không? 

<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow” /> 

3.Lỗi thẻ Canonical 

Thẻ canonical bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đây là cách mà máy tìm kiếm sử dụng 
để giải quyết các nội dung trùng lặp. 

Thẻ này rất được máy tìm kiếm coi trọng, chỉ cần sử dụng sai một chút có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến thứ hạng website, hoặc tồi tệ hơn làm website biến mất hoàn toàn khỏi bảng kết quả tìm kiếm. 
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Lỗi thẻ canonical thường gặp là: 

1. Có nhiều hơn một thẻ canonical trên một trang web 

2. Thẻ canonical của tất cả các trang đều trỏ về trang chủ 

Kiểm tra thẻ canonical bằng cách: 

1. Xem mã nguồn của trang (CTRL+U trong Chrome, CMD+U trên máy Mac) 

4.Điều hướng trang chủ 

Khi tạo website mới thay thế 1 website cũ, nhiều người có thói quen redirect tất cả các trang web 
của website cũ sang trang chủ của website mới. Là một người làm SEO, bạn cần khuyên khách hàng 
không nên làm như vậy. 

Thay vào đó, redirect lần lượt từng trang con trên website cũ sang từng trang trên website mới. Việc 
này sẽ đảm bảo các trang con trên website mới sẽ nhận được giá trị link và lưu lượng từ website cũ. 
Điều rất hữu ích cho thứ hạng của các website mới này. 

Chuỗi chuyển hướng 301 

Chuỗi chuyển hướng 301 cũng có thể làm cho bạn mất thứ hạng. Chuỗi chuyển hướng là: Một địa 
chỉ URL1 (START) được chuyển hướng đến URL2 (OLD), sau đó URL2 này lại được chuyển hướng 
đến URL3 (NEW). Như hình minh họa dưới đây: 

 

Kỹ thuật đúng phải là: Vẫn giữ nguyên chuyển hướng 301 từ OLD sang NEW. Tuy nhiên, Start cũng 
nên được chuyển hướng đến NEW để đảm bảo giá trị của link không bị mất mát. Tóm lại, bạn nên làm 
như hình dưới đây: 
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Moving URLs (302s vs 301s) 

Khi di chuyển một website đến một domain mới, hoặc 1 địa chỉ URL mới, người thiết kế web đôi 
khi sử dụng chuyển hướng 302 thay vì 301. Như bạn đã biết, 302 có nghĩa là “di chuyển tạm thời”, còn 
301 là “Di chuyển vĩnh viễn” 

Với chuyển hướng 302, site mới sẽ không nhận được giá trị link từ site cũ (link equity). Thứ hạng 
và lưu lượng truy cập website sẽ tụt giảm nếu bạn sử dụng 302 thay vì 301. 

Non-static URLs 

Non-static URLs (URLs động), đặc biệt trong trường hợp URL sử dụng tham số để phân biệt người 
dùng, hoặc phiên), có thể gây ra trùn lặp nội dung. Điều này rất hay xuất hiện ở những website lớn. Do 
đó, bạn nên sử dụng URL tĩnh, cố định cho tất cả các trang web bất cứ khi nào có thể. Tránh sử dụng 
mọi loại tham số. 

Nếu bạn không thể không sử dụng tham số, bạn nên sử dụng tag canonical để chỉ ra địa chỉ URL 
nào bạn muốn máy tìm kiếm index. 

Không có sitemap 

Nhiều website cũng mắc phải lỗi không có sitemap XML. Bạn đã được học về cách tạo và gửi 
sitemap đến máy tìm kiếm nên tôi không nhắc lại ở đây. 

2 cách kiểm tra để biết sitemap có tồn tại hay không? 

1. Kiểm tra file robots.txt (đặt tại http://domain.com/robots.txt) 

2. Tìm kiếm trên Google với câu lệnh site:domain.com inurl:sitemap.xml. Nếu không có kết quả trả về, 
chứng tỏ website đó không có sitemap 
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Bài 9: Những tool cần biết 
Trong bài này, bạn sẽ được học về: 

 Google Chrome (inspect feature) 

 Firebug 

 SEObook Toolbar 

 SEOmoz Toolbar 

 USER Agent Switcher 

 Web Developer Toolbar 

 Ref Control 

 Screaming Frog 

 Xenu 

 Microsoft IIS SEO toolkit 

 

Google Chrome (Inspect Elements) 

Trình duyệt này là công cụ đắc lực trong việc kiểm tra mã nguồn của trang web. Để sử dụng, click chuột 
phải lên trang web (khi bạn đang sử dụng Chrome) và chọn “Kiểm tra phần tử (inspect element) 

Firebug 

Chức năng tương tự như tính năng “Kiểm tra phần tử” của Chrome, nhưng là một trình cắm (plugin) 
cho FireFox 

SEObook Toolbar 

Đây là một trình cắm FireFox, có rất nhiều chức năng bao gồm: 

1. Làm nổi bật/đánh đấu các thành phần trên trang giúp bạn kiểm tra nhanh và dễ dàng 

2. Xem cache/ngày tạo cache 

3. Xem Page Rank 
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SEOmoz Toolbar 

Đây là trình cắm có thể cài trên cả FireFox và Chrome cho ban biết điểm uy tín của cả domain cũng 
như từng trang web (domain and page authority), đồng thời cho phép bạn truy cập nhanh đến bộ tool 
SEO đầy đủ của MOZ. Toolbar cũng tự động cung cấp cho bạn các thông số về link trên bảng kết quả 
tìm kiếm. 

Bộ chuyển đổi User Agent 

Đây là trình cắm cho FireFox và Chrome cho phép bạn đặt user agent của bạn là Googlebot 

Web Developer Toolbar 

Đây là một toolbar cài trên FireFox cho phép bạn bật/tắt JavaScript, xem và chỉnh sửa cookies, 
bật/tắt CSS, hiển thị/chỉnh sửa thông tin của các thành phần trên trang. 

Screaming Frog 

Đây là chương trình phần mềm có chức năng dò quét website và báo cáo dữ liệu về tất cả các trang 
đã dò bao gồm: mã trạng thái HTTP, liên kết trên trang, kích thước và tiêu đề trang. Chương trình có 
cả phiên bản miễn phí và trả tiền. 

Xenu 

Chương trình này tương tự như Screaming Frog nhưng ít chức năng hơn 

Microsoft IIS SEO toolkit 

Một công cụ dò quét khác cung cấp nhiều dữ liệu hữu ích: ví dụ số lượt click để đến một trang web. 

Bài tập: 

 Cài đặt toolbar của Moz và so sánh giá trị DA của những site đứng đầu trên bảng kết quả tìm 
kiếm cho 1 cụm từ nào đó 

 Cài đặt phiên bản miễn phí của Screaming Frog và phân tích các liên kết ngoài (các liên kết trỏ 
ra các domain khác) của một domain nào đó. 
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Bài 10: Câu hỏi kiểm tra 
1. Liệt kê 2 cách chính mà máy tìm kiếm sử dụng để tìm ra nội dung mới 

XML Sitemap 

Links 

2. Liệt kê 2 công nghệ Web gây khó khăn cho việc dò quét và lưu dữ liệu của máy tìm kiếm? 

Ajax, JavaScript, Flash 

3. Liệt kê 2 cách để kiểm tra xem trên website của bạn có bao nhiêu trang đã được Google index? 

Thực hiện tìm kiếm trên Google với câu lệnh: Site:domain.com 

Gửi sitemap của website lên Google thông qua Google Webmaster Tools. Công cụ sẽ cho bạn biết bao 
nhiều trang web đã được index 

4. File nào được đặt trên thư mục gốc của website, được sử dụng để chỉ cho máy tìm kiếm biết nó 
có thể dò quét trang web nào, và không được dò quét trang web nào? 

Robots.txt 

5. Nêu sự khác biệt giữa chuyển hướng 301 và 302? 

Chuyển hướng 301: Chuyển hướng vĩnh viễn, rất tốt cho SEO, vì 90% giá trị của toàn bộ link (link juice 
hay link equity) sẽ được chuyển từ trang cũ sang trang mới => Mang lại thứ hạng tốt cho trang mới 

Chuyển hướng 302: Chuyển hướng tạm thời, không tốt cho SEO => Không nên dùng, vì toàn bộ giá trị 
của link sẽ không được chuyển từ trang cũ sang trang mới.  

Tài liệu tham khảo 
 Phương pháp kiểm tra website chuẩn SEO: http://vietmoz.net/thu-thuat-seo/Phuong-phap-

kiem-tra-website-chuan-SEO-225/ 

 Tối ưu hóa trang web một cách hoàn hảo:http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/Toi-uu-hoa-
trang-web-mot-cach-hoan-hao-102/  
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C H Ư Ơ N G  5 

Interactive robots.txt 
 

Bài 1 : Kiến thức cơ bản 

Bài 2 : Chặn cả thư mục 

Bài 3 : Cho phép một đường dẫn cụ thể nào đó 

Bài 4 : Chặn một loại bọ cụ thể 

Bài 5 : Add multiple block 

Bài 6 : Khai báo User-agent cụ thể 

Bài 7 : Cơ bản về ký tự đại diện 

Bài 8 : Chặn tham số 

Bài 9 : Chặn định dạng của file 

Bài 10 : Chỉ ra vị trí sitemap XML 
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Bài 1: Kiến thức cơ bản 
Bạn có nhiều cách để điều khiển hoạt động của bọ tìm kiếm như những gì bạn đã học được trong 

chương trước. Robots.txt là một file văn bản nằm ở thư mục gốc của domain (ví dụ 
www.example.com/robots.txt). File này được sử dụng rộng rãi, cho phép người quản trị web điều khiển 
truy cập của mọi loại bọ tìm kiếm. 

Kết thúc bài học này, bạn sẽ biết cách: 

 Cách chặn mọi loại robots, không cho chúng truy cập vào một vùng nào đó trên website 

 Cách chặn một loại robot cụ thể 

 Sử dụng wildcards để áp dụng luật của bạn đến toàn bộ website 

 Các cú pháp khác như là sitemap file directives 

Robots.txt được sử dụng chủ yếu để chặn robots, không cho nó truy cập vào một hoặc một vài trang cụ 
thể. Để chặn tất cả mọi loại robot, sử dụng cú pháp: User-agent: *.  

Dòng dưới đây sẽ chặn tất cả các loại robots không cho nó truy cập vào file secret.html 

User-agent: * 

Disallow: /secret.html 

Bài tập: Thêm một dòng khác nhằm chặn truy cập đến trang /secret2.html 

Đáp án: 

Disallow: /secret2.html 
 

Bài 2: Chặn cả thư mục 
Nếu sau tên thư mục, bạn chèn thêm dấu xược trước (trailing slash), ví dụ: Disallow: /private/, toàn 

bộ thư mục này sẽ bị chặn, mọi thứ trong thư mục sẽ bị chặn. 

Bài tập: Chỉnh sửa luật dưới đây để nó chặn truy cập toàn bộ thư mục tên secret thay vì trang secret.html  

User-agent: * 

Disallow: /secret.html 

Trả lời:  

User-agent: * 

Disallow: /secret/ 

Bài 3: Cho phép một đường dẫn cụ thể nào đó 
Bên cạnh việc chặn một trang web cụ thể, với robots.txt bạn có thể cho phép bọ tìm kiếm truy cập 

một hoặc một vài trang web cụ thể. Lưu ý rằng việc cho phép bọ truy cập là mặc định (nếu khi lập web 
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bạn không viết thêm luật vào file robots.txt, mặc định bọ tìm kiếm có thể truy nhập tất cả các trang web 
trên website của bạn) 

Lệnh Allow được sử dụng để làm mất hiệu lực của lệnh Disallow. Về quyền ưu tiên, bạn có thể 
tham khảo tại precedence rule. Trong đó: Luật cụ thể hơn (áp dụng cho địa chỉ URL dài hơn) sẽ quan 
trọng hơn, có hiệu lực hơn so với các luật khác.  

Bài tập: Chặn thư mục /secret/, nhưng cho phép truy cập 1 file trong thư mục này /secret/not-secret.html/ 

User-agent: * 

Disallow: /secret/ 

Trả lời:  

User-agent: * 

Disallow: /secret/ 

Allow: /secret/not-secret.html/ 

Bài 4: Chặn một loại bọ cụ thể 
Những câu lệnh mà chúng ta vừa học sẽ chặn mọi loại robots. Việc này thực hiện bởi câu lệnh đầu 

tiên User-agent: *. Muốn chặn riêng một con robot cụ thể, chúng ta chỉ việc thay dấu * bằng tên con 
robot đó. 

Bài tập: Thay thế dấu * bằng googlebot để tạo ra một luật mà chỉ áp dụng với robot của Google 

User-agent: * 

Disallow: /secret/ 

Trả lời: 

User-agent: googlebot 

Disallow: /secret/ 

Bài 5: Add multiple block 
Trong file robots.txt, bạn cũng có thể chèn nhiều cụm lệnh khác nhau, nhắm đến các loại robots 

khác nhau. Ví dụ dưới đây cho phép googlebot truy cập tất cả các file ngoại trừ thư mục /secret/ và cho 
phép tất cả các robots khác truy cập toàn bộ site. Lưu ý rằng vì đã có những câu lệnh dành riêng cho 
googlebot, Google sẽ chỉ chú ý đến những câu lệnh này mà lờ đi hoàn toàn các câu lệnh khác.  

Trả lời: 

User-agent: googlebot 

Disallow: /secret/ 
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Thêm lệnh để chặn toàn bộ các loại bọ tìm kiếm, không cho chúng truy cập bất kỳ trang web nào 
trên website. Việc này sẽ chặn tất cả các robot truy cập vào website, trong khi vẫn cho phép googlebot 
truy cập tất cả các trang ngoại trừ /secret/ 

User-agent: * 

Disallow: / 

User-agent: googlebot 

Disallow: /secret/ 

Bài 6: Khai báo User-agent cụ thể 
Nhiều khi bạn muốn một loại bọ nào đó hoạt động cụ thể theo cách bạn muốn. Ví dụ bạn muốn bọ 

tìm kiếm hình ảnh của Google hoạt động khác với bọ tìm kiếm chính của Google. Bạn có thể làm điều 
này trong robots.txt, các con bọ tìm kiếm sẽ tìm xem có câu lệnh cụ thể nào dành cho chúng không. Ví 
dụ, nếu có 2 nhóm câu lệnh, một dành cho googlebot nói chung và một chỉ dành riêng cho google-bot 
hình ảnh, khi đó con bọ tìm kiếm hình ảnh của google sẽ tuân theo nhóm câu lệnh thứ 2. Nếu không có 
nhóm câu lệnh nào dành riêng cho bọ tìm kiếm hình ảnh, chúng sẽ tuân theo những lệnh của googlebot 
nói chung, tức là nhóm câu lệnh thứ nhất. Để biết thêm về các loại bọ tìm kiếm của Google, hãy tham 
khảo tại other specialist googlebots 

Chú ý rằng, một con bọ tìm kiếm sẽ chỉ tuần theo một nhóm câu lênh. Như ví dụ trên, bọ tìm kiếm 
hình ảnh khi tuân theo nhóm câu lệnh thứ 2, thì sẽ bỏ qua nhóm thứ nhất. 

Bài tập: Viết câu lệnh ngăn chặn googlebot-images truy cập vào thư mục /secret/ 

User-agent: googlebot 

Disallow: /secret/ 

Chỉnh sửa câu lệnh trên để chặn googlebot-images truy cập vào cả 2 thư mục /secret/ hoặc /copyright/ 

Trả lời: 

User-agent: googlebot 

Disallow: /secret/ 

User-agent: googlebot-images 

Disalow: /copyright/ 

Disallow: /secret/ 

Bài 7: Cơ bản về ký tự đại diện 
Ký tự đại diện bị lờ đi, do vậy Disallow: /private* sẽ hoàn toàn giống với Disallow: /private. Tuy 

nhiên, ký tự đại diện sẽ hữu ích khi bạn muốn theo tác cùng lúc với nhiều file có tên tương tự nhau. 
Dấu (*) sẽ thay thế cho việc không có ký tự nào, hoặc bất kỳ ký tự nào được phép (bao gồm /, ?...) 

Ví dụ, với lệnh Disallow: news*.html, tất cả những file sau sẽ bị chặn 
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 news.html 

 news1.html 

 news1234.html 

 newsy.html 

 news1234.html?id=1 

Nhưng những file sau sẽ không bị chặn: 

 newshtml (vì thiếu một dấu chấm) 

 News.html (Chữ N viết hoa) 

 /directory/news.html(có thêm /directory/) 

Bài tập: Chỉnh sửa mẫu sau đây để chỉ chặn những trang có đuôi .html trong thư mục blog thay vì chặn 
toàn bộ thư mục blog. 

User-agent: * 

Disallow: /blog/ 

Trả lời:  

User-agent: * 

Disallow: /blog/*.html 

Bài 8: Chặn tham số 
Ký tự đại diện cũng thường được sử dụng để chặn một tham số nào đó. Một cách để làm điều này 

là cấu hình cho hệ thống của bạn tự động thêm vào địa chỉ URL có nhiều hơn 4 thành phần đoạn mã 
sau đây: ?crawl=no. Nếu địa chỉ URL có 3 thành phần, nó sẽ là /facet1/facet2/facet3/, khi thành phần 
thứ 4 được thêm vào, nó sẽ trở thành /facet1/facet2/facet3/facet4/?crawl=no. 

Nếu bọ tìm kiếm tìm thấy địa chỉ URL có chứa *crawl=no, nó sẽ không truy cập vào trang web đó nữa. 

Bài tập: 

Thêm luật Disallow vào file robots.txt để chặn truy cập vào bất kỳ trang nào chứa crawl=no 

User-agent: * 

Disallow: /secret/ 

Trả lời: 

User-agent: * 

Disallow: *crawl=no 
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Bài 9: Chặn định dạng của file 
Như chúng ta đã học về chặn thư mục trong bài trước (Disallow: /private/ sẽ chặn toàn bộ thư mục 

private, bao gồm tất cả các file nằm trong thư mục này). Tương tự vậy, nếu chúng ta dùng lệnh Disallow: 
/private/file.htm, thì trang web file.html cũng bị chặn, bất kể chúng ta có sử dụng ký tự đại diện hay 
không. 

Nhưng nếu chúng ta chỉ muốn chặn file.htm mà không muốn làm ảnh hưởng tới file.html thì phải làm 
sao. Ví dụ với nhóm lệnh dưới đây: 

User-agent: googlebot 

Disallow: .jpg 

Thoạt tiên, bạn có thể tưởng rằng chỉ có những file .jpg mới bị chặn. Nhưng trên thực tế nó sẽ chặn cả 
những file kiểu như explanation-of-.jpg.html 

Nếu bạn chỉ muốn chặn những file jpg, thì phải làm sao? Hãy sử dụng ký tự $, đây là ký tự có ý nghĩa 
“hết dòng”. Ví dụ, chỉnh sửa  

Bài tập: Chỉnh sửa nhóm lệnh dưới đây để chỉ chặn các file .jpg 

User-agent: * 

Disallow: .jpg 

Trả lời: 

User-agent: * 

Diallow: .jpg$ 

Bài 10: Chỉ ra vị trí sitemap XML 
Ở dòng cuối cùng của bất kỳ file robots.txt nào, bạn nên thêm vào vị trí của bản đồ site (sitemap 

XML). Việc này mang lại rất nhiều cái lợi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về sitemap XML tại đây 
(http://vietmoz.net/kien-thuc-co-ban/So-do-trang-web-124/) 

Để chỉ ra đây là vị trí của sitemap, sử dụng câu lệnh sau: Sitemap: <đường dẫn URL>. 

Bài tập: Thêm câu lệnh về vị trí của sitemap vào file robots.txt, vị trí cụ thể là 
http://vietmoz.net/Sitemap.xml 

User-agent: googlebot 

Disallow: /secret/ 

Trả lời: 

User-agent: googlebot 

Disallow: /secret/ 

Sitemap: http://vietmoz.net/Sitemap.xml 
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C H Ư Ơ N G  6 

Nghiên cứu từ khóa 
 

Bài 1 : Thế nào là nghiên cứu từ khóa? 

Bài 2 : Giá trị của việc nghiên cứu từ khóa 

Bài 3 : Các loại từ khóa 

Bài 4 : Giới thiệu công cụ nghiên cứu từ khóa của Google 

Bài 5 : Bắt tay xây dựng danh sách từ khóa đầu tiên của bạn 

Bài 6 : Nhóm từ khóa theo từng chủ đề 

Bài 7 : Mở rộng danh sách từ khóa 

Bài 9 : Tài liệu tham khảo và công cụ hỗ trợ 

Bài 10 : Câu hỏi kiểm tra 
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Bài 1: Thế nào là nghiên cứu từ khóa 
Trong bài này chúng ta sẽ được học về: 

 Tại sao nghiên cứu từ khóa tốt sẽ đem lại thành công trong SEO? 

 Vị trí đặt từ khóa quan trọng như thế nào và tôi nên đặt từ khóa vào những vị trí nào để mang 
lại thứ hạng tốt hơn? 

 Nghiên cứu từ khóa gồm những bước nào? 

Nghiên cứu từ khóa sẽ giúp nội dung trang web của bạn thỏa mãn chính xác nhu cầu khách hàng tiềm 
năng của bạn. Nó đồng thời giúp bạn xây dựng cấu trúc website chuẩn SEO để website của bạn có thứ 
hạng cao với nhiều từ khóa một lúc. 

Mục tiêu cuối cùng của việc xây dựng danh sách từ khóa là để: 

 Đảm bảo những người ghé thăm website của bạn sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của bạn 

1. Sau khi có danh sách từ khóa, bạn sẽ làm gì tiếp theo? 

Những bài tiếp theo sẽ hướng dẫn cách bạn tìm từ khóa. Ở đây chúng tôi sẽ tóm tắt những lợi ích mà 
danh sách từ khóa mang lại: 

 Tạo ra ý tưởng để viết bài 

 Định hình chiến thuật xây dựng liên kết 

 Định hình cấu trúc website 

 Chèn từ khóa vào những vị trí phù hợp để tối ưu trang web 

a. Tạo ra ý tưởng viết bài 

Một khi bạn đã xác định được từ khóa mà khách hàng mục tiêu của bạn thường tìm kiếm, bạn có 
thể viết bài xoay quanh những từ khóa này. Có 2 loại từ khóa phổ biến: Từ khóa cung cấp thông tin và 
từ khóa thể hiện ý muốn mua hàng. Bạn cần viết bài xoay quanh những từ khóa này. 

b. Định hình chiến thuật xây dựng liên kết 

Liên kết đến website của bạn sẽ chứa anchor text (văn bản neo) chính là phần chữ mà bạn sẽ click 
vào. Với các máy tìm kiếm, văn bản neo cũng là một yếu tố để đánh giá thứ hạng và sẽ sử dụng chúng 
để xác định nội dung trang web đích (trang web được link tới). Nói chung, bạn muốn một phần đáng kể 
(nhưng không phải tất cả) các văn bản neo này chứa từ khóa. Việc này sẽ giúp nâng cao thứ hạng 
website với những từ khóa này. 

c.  Định hình cấu trúc website 

Sau khi nghiên cứu từ khóa, bạn sẽ biết mình cần những thư mục nào, trong thư mục đó có cần thư 
mục con không. Nếu có là những thư mục con nào. Ví dụ, nếu bạn bán quần áo, trên website của bạn 
có các thư mục quần áo trẻ em, quần áo người lớn, quần áo xuân hè, thu đông… Một ngày sau khi 
nghiên cứu từ khóa, bạn thấy rất nhiều người tìm kiếm “đồng phục văn phòng” và bạn quyết định bổ 
sung thêm một thư mục con là “đồng phục văn phòng” vào trong thư mục “quần áo người lớn” của bạn. 
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d.  Chèn từ khóa vào những vị trí phù hợp để tối ưu trang web 

Khi một người thực hiện tìm kiếm, Google thông thường sẽ dựa vào những thành phần HTML để 
xác định chủ đề website. Nếu không tối ưu các thành phần HTML (tiêu đề, bài viết, nội dung, thẻ 
heading…) bạn sẽ không thể có thứ hạng tốt. 

Dưới đây là hình vẽ miêu tả một nội dung chuẩn SEO: 
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 Và đây là kết quả trên bảng kết quả tìm kiếm: 

 

2. Mục đích của người dùng 

Mục đích cuối cùng của bạn khi lập web là thu hút người ghé thăm và những người đó sẽ trở thành 
khách hàng của bạn. Nếu bạn tìm tìm ra những từ khóa đúng, bạn sẽ thu hút được những người có nhu 
cầu mua hàng thật sự, từ đó sẽ cải thiện ROI (tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí của bạn). 

Google này càng thông minh hơn trong việc tìm ra mục đích thật sự của người tìm kiếm. Ví dụ, nếu 
bạn tìm kiếm với từ “du lịch”, bạn đang tìm kiếm về dịch vụ “du lịch” hay một loại thuốc lá cũng có 
tên là “du lịch”. Thông qua việc học hỏi từ hành vi người dùng, Google xác định rằng phần lớn người 
dùng muốn tìm kiếm thông tin về dịch vụ “du lịch”. Vì vậy các thông tin về dịch vụ này chiếm phần 
lớn vị trí trong bảng kết quả tìm kiếm. 

Tóm lại, khi xây dựng danh sách từ khóa, bạn sẽ muốn nhắm đến những từ sẽ mang lại cho bạn 
nhiều khách hàng nhất, chứ không chỉ là người tìm kiếm thông tin đơn thuần. 
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Bài 2: Giá trị của việc nghiên cứu từ khóa 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Google Trends 

 Tầm quan trọng của việc xác định đúng từ khóa 

Bạn sẽ làm gì nếu tôi nói rằng bạn sẽ thu được tiền gấp đôi nếu bán táo xanh thay vì bán táo đó? 

Mỗi ngày có hơn một tỷ lượt tìm kiếm trên Google và con số đó vẫn tăng lên mỗi ngày. Con số 
thực tế còn lớn hơn vì Google hiếm khi công bố số liệu chính xác về hoạt động của họ. 

Dữ liệu này, cùng với bảng kết quả tìm kiếm, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành vi và tâm lý người 
dùng. Những dữ liệu này trước kia chỉ có được từ bản nghiên cứu thị trường tốn kém và đòi hỏi nhiều 
công sức. Thông qua công cụ tìm kiếm, ta có thể biết chính xác xu hướng tìm kiếm của người dùng. Ví 
dụ, khi sử dụng Google Trend và tìm kiếm với cụm từ “bệnh sốt xuất huyết”. Khoảng thời gian cụm từ 
này được tìm kiếm nhiều nhất cũng là khoảng thời gian căn bệnh này đang hoành hành, bạn sẽ có thông 
tin nhanh chóng và cực kỳ chính xác. Bạn có thể sử dụng cách này với bất kỳ chủ đề nào mà bạn quan 
tâm. 

 

Tóm lại, nghiên cứu từ khóa sẽ giúp bạn xuất hiện trên bảng kết quả tìm kiếm và cụ thể là ở trang 
1. Nếu bạn không viết nội dung hướng đến từ khóa đó, trang web của bạn sẽ không không thể xuất hiện 
trên bảng kết quả, bạn sẽ không thể có thứ hạng tốt. Nếu bạn không có thứ hạng tốt, bạn sẽ không có 
khách hàng và do đó không kiếm được tiền. 

Nghiên cứu từ khóa sẽ giúp bạn xác định: 

 Which products you should start selling 

 Sản phẩm nào bạn nên bán 

 Sản phẩm nào bạn không nên bán 

 Từ khóa nào sẽ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng nhất 

 Từ nào bạn nên sử dụng trên website để thu hút lưu lượng truy cập, từ nào bạn nên sử dụng để 
thu hút khách hàng 
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Hy vọng sau bài học này, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu từ khóa, và từ đó 
tiếp tục luyện tập trau đồi để trở thành một chuyên gia nghiên cứu từ khóa. 

Thú vị: Bạn có biết trung bình mỗi tháng có 18,000 lượt tìm kiếm trên điện thoại di động cho cụm từ 
“cat names” 

Bài tập: 

 Sử dụng http://www.google.com/trends để tìm hiểu về từ khóa nào đó. Kiểm tra xu hướng tìm 
kiếm với từ đó và các tin tức liên quan 

 Phân tích những xu hướng này sử dụng công cụ Google Keyword Tool 
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Bài 3: Các loại từ khóa 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 

 Phân loại từ khóa 

 Vì sao cần phân loại từ khóa 

o Để xác định mục đích 

o Để tìm kiếm những cơ hội mới 

1. Phân loại từ khóa theo mục đích 

Thứ nhất, chúng ta có thể phân loại từ khóa theo mục đích người dùng, việc này cũng giống như cách 
Google phân loại từ khóa khi tính toán thứ hạng website 

a. Từ khóa thông tin: Đây là từ khóa được dùng khi người dùng muốn tìm kiếm thông tin. 

Ví dụ: Thời tiết Hà Nội. Cách luộc rau… 

b. Từ khóa giao dịch: Người dùng sử dụng từ khóa này khi muốn thực hiện một hành động, một giao 
dịch nào đó. Đó có thể là tải về một tài liệu, mua một sản phẩm, đăng ký thành viên, đặt chỗ một dịch 
vụ… Những người này có thể muốn tìm kiếm thông tin, nhưng mục đích cuối cùng của họ là hoàn thành 
việc gì đó. Ví dụ: quần áo giá rẻ, mua laptop vaio… 

c. Định hướng: Người dùng tìm kiếm theo cách này khi họ đã biết trang web họ muốn tới là gì. Ví dụ: 
Google Chrome, Google Chrome, Facebook, eBay. 

2. Tìm ra những cơ hội mới 

Chúng ta cũng có thể phân loại từ khóa theo lượng tìm kiếm của nó. Google đã có lần nói rằng: “20% 
từ khóa tìm kiếm trên Google là những từ chưa hề được tìm kiếm trong 90 ngày trước đó”. Điều này có 
nghĩa là liên tục có những từ khóa mới ra đời, cơ hội dành cho bạn chính là ở những từ khóa này. Trung 
bình mỗi ngày có hơn 1 tỷ lượt tìm kiếm trên Google, do đó mỗi quý sẽ có 18 triệu từ khóa mới ra đời. 

Những từ khóa mới này thường có số lượng tìm kiếm nhỏ, nhưng bù lại cạnh tranh thấp hơn và do đó 
dễ tối ưu hơn. Tối ưu những trang web này không đòi hỏi nhiều công sức, và với mức độ canh tranh 
thấp, chúng ta có thể tối ưu cho nhiều website hơn. 

Về độ dài, chúng ta có thể chia từ khóa thành 3 nhóm: 

a. Từ khóa ngắn: truyện, game, phim… 

b. Từ khóa trung bình: thể thao, thiết kế web, làm seo, đào tạo adwords… 

c. Từ khóa dài: học seo ở đâu, học seo giá rẻ, học seo tại hà nội, du lịch trung quốc giá rẻ 

Ở biểu đồ dưới đây, trục X là chiều dài từ khóa, trục Y là lượng tìm kiếm. Nói chung, từ khóa càng dài, 
lượt tìm kiếm càng nhỏ và cạnh tranh càng thấp. 
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Bạn có thể tham khảo video dưới đây về từ khóa dài  

http://moz.com/blog/how-big-is-your-long-tail-whiteboard-friday 

Bài tập: 

Theo bạn, những từ khóa dưới đây thuộc nhóm nào: Tìm kiếm thông tin, giao dịch hay định hướng? 

 Thư viện Tạ Quang Bửu 

 Lịch sử Hà Nội 

 Mua vé xe bus ở đâu 

 Ebay Việt Nam 
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Bài 4: Giới thiệu công cụ nghiên cứu từ khóa của Google 
Trong bài này, bạn sẽ được học về: 

 Những hạn chế của Google Keyword Tool 

 Cách sử dụng Google Keyword Tool 

o Thiết lập các thuộc tính khu vực, ngôn ngữ và thiết bị 

o Tạo ý tưởng từ khóa 

o Các loại match 

o Thống kê số lượng tìm kiếm 

Đảm bảo bạn đã có tài khoản Google Adwords  

 

Để tìm hiểu về công cụ này, trước tiên bạn cần tìm hiểu những chức năng của nó.  

Điều đầu tiên bạn cần biết là những dữ liệu mà công cụ này cung cấp không đảm bảo đúng 100%, nhưng 
nó là nguồn thông tin chính xác nhất mà chúng ta có.  

Có một vấn đề khác với công cụ này. Khi bạn sử dụng Google Keyword Tool để nghiên cứu từ khóa, 
công cụ sẽ cung cấp một list những từ khóa liên quan nhưng thực tế list này không đầy đủ. Đôi khi 
chúng bỏ qua những từ khóa chất lượng, thứ sẽ làm bạn mất đi một lượng không nhỏ khách hàng tiềm 
năng. Đọc bài viết dưới đây, và bạn sẽ hiểu lý do vì sao lại vậy http://moz.com/blog/be-careful-using-
adwords-for-keyword-research cũng như cách khắc phục. 

Trong bài này, chúng ta sẽ học về 4 chức năng chính trong công cụ: 

a. Cài đặt ngôn ngữ, khu vực và loại thiết bị 

b. Tạo ý tưởng từ khóa 

c. Các loại match 

d. Số lượng tìm kiếm 
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A. Cài đặt ngôn ngữ, khu vực và loại thiết bị 

Google thu thập dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới. Google cũng có thể biết người dùng đang sử dụng 
máy để bàn, laptop hay thiết bị di động để tìm kiếm thiết bị. 

Công cụ này sẽ để mặc định ngôn ngữ, quốc gia của bạn và đặt mặc định loại thiết bị là máy để bàn. 
Tuy vậy, để đảm bảo dữ liệu bạn thu được là chính xác, bạn cần quay lại kiểm tra những cài đặt này. 

 B. Viết ý tưởng từ khóa 

Công cụ nghiên cứu từ khóa này có khả năng đề xuất những từ khóa liên quan dựa trên từ khóa bạn 
nhập vào. Tính năng này cho phép bạn thu thập một lượng lớn dữ liệu, là những từ khóa mà bạn có thể 
chưa bao giờ nghĩ tới. 

C. Loại so sánh 

Với mỗi từ khóa, bạn sẽ đồng thời biết luôn số lượt tìm kiếm trung bình của từ đó trong một tháng. Mặc 
định của loại so sánh (hay đối sánh) là so sánh rộng, và nói chung kết quả trả về sẽ lớn hơn nhiều kết 
quả thực tế. Để có được số liệu chính xác, hãy di chuột đến góc trên bên phải và đổi kiểu so sánh thành 
so sánh chính xác. 

Có 3 loại so sánh và mỗi cái dùng cho một việc nhất định. Nói chung, chúng ta muốn chính xác số 
lượng tìm kiểm của một từ khóa, và phần lớn SEOs sẽ chọn so sánh chính xác 

Chúng ta sẽ xem qua định nghĩa của Google về 3 kiểu so sánh và ví dụ thực tế minh họa sự khác biệt 
của 3 kiểu so sánh này. 

So sánh rộng: Cho bạn biết tổng số lượng tìm kiếm của một từ khóa và các từ khác có liên quan đến 
nó. Đây là số lượng tìm kiếm của từ khóa đó cùng với từ đồng nghĩa, từ liên quan và các biến thể khác 
của từ bao gồm cả dạng viết sai chính tả của từ đó. 

Ví dụ: 

Từ khóa Lượng tìm kiếm trung bình theo tháng 

Mẹo tán gái 140 

140 này là tổng số lượng tìm kiếm cho từ “mẹo tán gái” và các từ liên quan bao gồm: “bí quyết tán gái 
thành công”, “học cách tán gái hay”, “cách tán tỉnh nàng”… 
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Nếu phân tích dữ liệu sâu hơn nữa, chúng ta sẽ có bảng sau: 

Từ khóa Lượng tìm kiếm trung bình theo tháng 

Mẹo tán gái 100 

bí quyết tán gái thành công 20 

học cách tán gái hay 10 

cách tán tỉnh nàng 10 

 

So sánh cụm từ: tổng số lượng tìm kiếm cho từ khóa đó cùng các cụm từ có chứa từ khóa đó 

Từ khóa Lượng tìm kiếm trung bình theo tháng 

Bánh ngọt 1000 

Sự khác nhau cơ bản giữa so sánh rộng và so sánh cụm từ là với so sánh cụm từ, các từ liên quan phải 
chứa chính xác từ khóa đang tìm kiếm 

Từ khóa Lượng tìm kiếm trung bình theo tháng 

Bánh ngọt 500 

Bánh ngọt hà nội 200 

Học làm bánh ngọt 200 

Bánh ngọt Ý 100 

  

So sánh chính xác: số lượng tìm kiếm của chính xác từ khóa đó 

Nếu bạn lựa chọn so sánh chính xác, số liệu trả về là số lượng tìm kiếm của chính xác từ khóa đó. Bạn 
sẽ thấy so với so sánh rộng, số liệu này thấp hơn rất nhiều vì so sánh chính xác không bao gồm kỳ dữ 
liệu nào khác ngoài số lượng tìm kiếm cho duy nhất từ khóa bạn đang tìm. 

Tham khảo: Phân loại các kiểu so sánh 
(https://support.google.com/adwords/answer/2497836?hl=en-GB&ctx=tltp&rd=2) 
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 d. Số lượng tìm kiếm 

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những thông số quan trọng nhất bạn cần thống kê 
và đưa vào trong báo cáo từ khóa. 

Chúng ta sẽ sử dụng định nghĩa chính thức của Google và bổ sung thêm những ví dụ thực tế để giải 
thích thêm về những khái niệm này: 

Số lượng tìm kiếm trung bình mỗi tháng của cả thế giới:  

Riêng tên gọi đã nói lên đầy đủ ý nghĩa của nó. Đây là số liệu trung bình của 12 tháng gần nhất. Số liệu 
này cũng thay đổi tùy theo loại so sánh mà bạn lựa chọn.  

Bạn lưu ý: Khi bạn thay đổi ngôn ngữ mà từ khóa hướng đến, số liệu sẽ thay đổi đáng kể 

Từ khóa Số lượng tìm kiếm trung bình mỗi tháng của 
cả thế giới 

Ngôn ngữ 

Bóng đá 33.100 Tiếng Việt 

Bóng đá 0 English 

  

Số lượng tìm kiếm trung bình một tháng của một khu vực:  

Khi bạn chỉ đích danh một ngôn ngữ hoặc một khu vực cụ thể, số liệu trả về là số liệu dành riêng cho 
khu vực đó. Cũng giống như ở trên, đây là số liệu trung bình của 12 tháng gần nhất và sẽ thay đổi tùy 
vào loại so sánh mà bạn lựa chọn. 

 Bài tập: Giả sử bạn có một website bán Apple iPads. Chúng ta biết rằng nếu người dùng tìm kiếm với 
cụm từ “mua iPads 3”, có nghĩa là 90% họ sẽ là khách hàng tiềm năng của bạn. Vậy ngoài cụm từ rất 
cạnh tranh này, còn những cụm từ nào khác có thể mang lại doanh thu cho bạn không? Hãy sử dụng 
Google Keyword Tool để tìm ra câu trả lời? 

Bạn hãy tiến hành theo các bước sau đây: 

1. Chọn công cụ từ khóa trong bộ công cụ của Google Adwords  

2. Chọn ô “tìm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo” 

3. Gõ vào ô “Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn” iPad 3 

4. Chọn mục tiêu cho chiến dịch, Khu vực: Việt Nam, ngôn ngữ: Tiếng Việt 

5. Chọn từ khóa phủ định “mua”, để chỉ tìm kiếm những cụm từ không chứa từ mua 

6. Click vào ô “Lấy ý tưởng” 

7. Chọn “Ý tưởng từ khóa” 
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Hãy tìm những từ khóa khác có thể mang tới khách hàng tiềm năng cho bạn? 

Đó là: 

1. ipad gia re 

2. giá ipad mini 

3. phu kien ipad 

4. giá ipad 

5. bán ipad cũ 
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Bài 5: Bắt tay xây dựng danh sách từ khóa đầu tiên của bạn 
Trong bài này chúng ta sẽ học về 

 Cách tạo ra danh sách từ khóa đầu tiên của bạn 

 Câu hỏi quan trọng bạn cần giải đáp trước khi viết ra những ý tưởng từ khóa 

 Cách sáng tạo ra từ khóa cua bạn 

Nếu bạn là người mới làm SEO, hoặc bạn muốn học một cách xây dựng bộ từ khóa khác với cách 
làm truyền thống, chúng tôi khuyên bạn nên trả lời đầy đủ những câu hỏi dưới đây: 

Nếu bạn là người giàu kinh nghiệm và có kỹ năng tốt trong việc xây dựng bộ từ khóa, bạn có thể 
chuyển sang học luôn bài tiếp theo. 

1. Bản phác thảo danh sách từ khóa 

Không có cách học nào tốt hơn thông qua việc thực hành, vì vậy hãy bắt tay xây dựng bộ từ khóa 
của bạn ngay bây giờ. Việc này thực hiện thông qua việc trả lời đầy đủ 6 câu hỏi dưới đây. Đây là ví dụ 
chúng tôi lấy từ một thành viên của Vietmoz, Mr Thành, người chịu trách nhiệm thiết kế đồ họa. 

1)Trả lời ngắn gọn, website của bạn kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ gì? 

Tôi là người thiết kế đồ họa 

2)Bạn kiếm tiền bằng cách nào? 

Tôi cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa website, thiết kế logo 

3)Bạn cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ gì? 

Thiết kế logo 

Thiết kế website 

4)Miêu tả khách hàng hoặc thị trường mục tiêu của bạn 

Website của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhận 

5) Khách hàng của bạn nằm ở khu vực nào? 

Tôi sinh sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng tôi có cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai trên lãnh thổ Việt Nam 

6) Bạn có chuyên về một mảng thiết kế đồ họa nào không? 

Không có gì đặc biệt 

Nào hãy cùng xem lại và phác thảo ra bộ từ khóa của anh Thành nhé. 

1. Anh ấy là người thiết kế đồ họa 

2. Anh ấy kiếm tiền từ việc thiết kế website và thiết kế logo 

3. Anh ấy sống ở Hà Nội nhưng có thể cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

Bước tiếp theo, liệt kê danh sách từ khóa ban đầu của bạn: 
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Thiết kế logo 

Thiết kế website 

Thiết kế logo Hà Nội 

Thiết kế website Hà Nội 

2. Lập một file excel và lưu tất cả những từ khóa này lại trong cột “Từ khóa” 

Bài tập: 

Lần lượt trả lời 6 câu hỏi trên và viết ra bộ từ khóa đầu tiên của bạn. Thêm càng nhiều từ khóa càng 
tốt, miễn là chúng miêu tả chính xác doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của bạn. 
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Bài 6: Nhóm từ khóa theo từng chủ đề 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 

 Cách phân loại từ khóa 

 Cách nhóm từ khóa 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bằng cách phân loại và nhóm từ khóa, chúng ta sẽ đơn giản hóa 
và rút ngắn thời gian nghiên cứu từ khóa. 

Chúng tôi lấy ví dụ từ một cửa hàng bán đồ thể thao online để minh họa cho quá trình này. 

Dưới đây là danh sách từ khóa của họ: 

Vợt tennis 

Giầy tennis 

Bao vợt tennis 

Căng vợt tennis 

Vợt cầu lông 

Bao vợt cầu lông 

Căng vợt cầu lông 

Hàn vợt cầu lông 

Tóm lại, đây là cửa hàng chuyên kinh doanh về đồ dùng cho tennis và cầu lông 

Với 8 từ khóa chúng ta có 2 môn thể thao, 3 loại thiết bị và 2 dịch vụ 

Tennis 

Vợt tennis 

Giầy tennis 

Bao vợt tennis 

Căng vợt tennis 

Cầu lông 

Vợt cầu lông 

Bao vợt cầu lông 

Căng vợt cầu lông 

Hàn vợt cầu lông 
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Vì vậy, trên thanh điều hướng chính của website, chúng ta cần có ít nhất 2 thư mục là “Cầu lông” 
và “Tennis”, trong mỗi thư mục lại có những loại sản phẩm và dịch vụ tương ứng. 

Trong khi nhóm các từ khóa, bạn nhớ nhóm càng nhiều từ khóa vào càng ít nhóm càng tốt để tiện 
cho việc nghiên cứu từ khóa sau này. 

Bài tập : Quay trở lại với danh sách từ khóa của Mr Thành. Bạn thử nhóm các từ khóa cho anh ta xem 
sao? 

Trả lời: Chúng ta có 3 nhóm 

Thiết kế logo 

Thiết kế logo 

Thiết kế logo Hà Nội 

Thiết kế logo cho doanh nghiệp, công ty 

Thiết kế website 

Thiết kế website 

Thiết kế website Hà Nội 
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Bài 7: Mở rộng danh sách từ khóa: 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Làm cách nào để tìm kiếm thêm những từ khóa tiềm năng cho bạn. 

 Một khi bạn đã có được danh sách từ khóa gốc, chúng ta nên tìm cách tối đa hóa doanh thu bằng cách 
bổ sung thêm những từ khóa tiềm năng khác mà hiện giờ chúng ta chưa biết. Ngoài danh sách từ khóa 
gốc, còn rất nhiều từ khóa liên quan khác mà có thể được người dùng sử dụng nhiều hơn, được tìm kiếm 
nhiều hơn trong khi bị cạnh tranh ít hơn. 

Những từ khóa chưa biết này có thể khó tìm nhưng rất đáng tìm.  

Tin tốt là có rất nhiều công cụ miễn phí giúp bạn tìm ra những từ khóa dạng này, miễn là bạn có kinh 
nghiệm để có thể phát hiện ra những cơ hội tiềm năng. 

Bạn còn nhớ danh sách từ khóa của chuyên gia thiết kế đồ họa Mr Thành. Chúng ta sẽ cùng mở rộng 
danh sách từ khóa của anh ấy sử dụng các công cụ sau: 

You'll remember Leonie's Graphic Design from the Google Keyword tool lesson. We're going to expand 
her keyword list using: 

1. Google Trends (http://www.google.com.vn/trends/) 

2. Tính năng gợi ý tự động của Google 

3. Công cụ nghiên cứu từ khóa của Google Adwords (đòi hỏi bạn phải có tài khoản Adwords) 

Lần lượt sử dụng các công cụ trên và danh sách từ khóa của bạn sẽ được mở rộng thêm ra. Hãy xem 
cách Mr Thành xây dựng danh sách từ khóa như thế nào và áp dụng với trang web của bạn nhé. 

1. Google Trends 

Mở Google Trends và làm quen với giao diện của nó. Bạn có thể chỉ rõ loại tìm kiếm nào mình muốn 
sử dụng (hình ảnh, web, tin tức, sản phẩm và Youtube). Bạn cũng có thể chỉ rõ khu vực tìm kiếm, 
khoảng thời gian tìm kiếm cũng như chỉ ra thư mục mà bạn muốn hướng tới. 

 Để các thiết lập mặc định và gõ vào ô tìm kiếm cụm từ thiết kế logo, bạn sẽ thu được danh sách các từ 
liên quan đang được quan tâm nhiều: 
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Qua đây, Mr Thành đã tìm thêm được những từ khóa mới bổ sung vào list từ khóa của mình. Điều 
thú vị là những từ khóa này đang rất được quan tâm, thể hiện qua số lượng tìm kiếm tăng đột biến 
(breakdown) trong thời gian gần đây. Lưu ý khi tìm kiếm từ khóa theo Google Trends, bạn phải chú ý 
loại bỏ những từ khóa không liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình. Cụ thể là: “thi thiết kế” 

Các từ khóa mới của Mr Thành: logo design, logo đẹp, làm logo, thiet ke logo, thiết kế web, thiết 
kế website. Đừng quên, sắp xếp những từ khóa mới vào các thư mục tương ứng. 

2. Tính năng gợi ý tự động của Google 

Nếu bạn chưa từng biết đến công cụ này trước đây, nó đơn giản là tính năng gợi ý từ ngữ của 
Google. Ngay khi bạn đang gõ những ký tự đầu tiên trong ô tìm kiếm, Google sẽ tự động trả về những 
từ hoặc cụm từ đầy đủ chứa các ký tự đó. Đây có thể là những từ hoặc cụm từ mà bạn đã từng tìm kiếm 
và được Google lưu lại hoặc có thể do chúng được mọi người tìm kiếm nhiều nên đã tạo thành xu 
hướng.   

Có thể bạn không biết, đây chính là một trong những công cụ nghiên cứu từ khóa hiệu quả nhất. 
Google sẽ đề xuất tất cả những từ và cụm từ liên quan – đó là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất 
mà có chứa từ khóa của bạn. 

Nếu bạn còn nhớ, Mr Thành cung cấp 2 dịch vụ chính là thiết kế logo và thiết kế website 
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Với danh sách ở bên, ngoại trừ “thiết kế logo online free” và “thiết kế logo bằng photoshop”, tất cả 
những từ khóa còn lại đều phù hợp với lĩnh vực của Mr Thành, và anh ta có thể bổ sung vào danh sách 
từ khóa của mình. 

 

Tương tự, ngoại trừ thiết kế web với dreamweaver và thiết kế web với wordpress và thiết kế weeb miễn 
phí, tất cả các từ còn lại đều có thể bổ sung vào danh sách từ khóa. 

Để làm giàu thêm danh sách từ khóa của mình bạn có thể thêm các động từ như “mua”, “bán” ở đầu từ 
khóa và các trạng từ, hoặc tính từ như “giá rẻ”, “chuyên nghiệp”, “cao cấp”, “đẹp”, “uy tín” và tiếp tục 
tìm kiếm. 
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Bước 3: Sáng tạo từ khóa 

Đây là phần hay nhất của toàn bộ quá trình, bởi vì bạn sẽ mời bạn bè, đồng nghiệp ra quán cafe và 
hỏi họ trong lúc đang nhâm nhi tách café nóng hổi. Bạn sẽ nói với họ về sản phẩm hay dịch vụ của mình 
và hỏi họ những từ khóa họ sẽ dùng để tìm kiếm những sản phẩm đó. 

Chúng tôi biết, việc này có vẻ hơi thủ công. Nhưng tựu chung lại, chúng ta tối ưu web để phục vụ 
con người, chứ không phải máy tìm kiếm. Đây chính là phương pháp nghiên cứu thị trường thú vị nhưng 
đầy hiệu quả và bạn sẽ ngạc nhiên về những kết quả mà nó mang lại 

Đôi khi, bạn bè và đồng nghiệp không thể đưa ra ý tưởng nào mới nhưng qua đó bạn cũng biết rằng 
từ khóa nào đang được quan tâm và sẽ dành nhiều thời gian để tối ưu cho những từ đó. Ví dụ với Mr 
Thành, sau khi hỏi bạn bè anh ta lại bổ sung thêm được những từ khóa sau đây: 

 Dịch vụ tạo logo 

 Dịch vụ thiết kế logo 

 Mẫu thiết kế logo đẹp 

 Những thiết kế logo đẹp 

 Logo cho công ty 

 Tạo logo cho doanh nghiệp 

Bổ sung chúng vào danh sách từ khóa, kiểm tra thêm một lần nữa xem chúng có phù hợp với ngành 
kienh doanh của bạn cũng như sử dụng Google keyword tool để kiểm tra lượng tìm kiếm.  

Cuối cùng chúng ta được danh sách 45 từ khóa như dưới đây 

4. Sử dụng công cụ Keyword Planner của Google 

Hiện giờ, chúng ta đã có bộ từ khóa khá đầy đủ. Bước cuối cùng là tìm thêm những từ khóa liên 
quan qua bộ công cụ Keyword Planner của Google.  

Bạn làm việc này bằng cách copy toàn bộ từ khóavào ô đầu tiên “Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn” 
trong phần “Tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo” 

Chọn khu vực cũng như ngôn ngữ mục tiêu cho chiến dịch (Việt Nam và Tiếng Việt). Click vào 
“lấy ý tưởng”. Bạn được chuyển đến trang kết quả. Click vào ô “ý tưởng quảng cáo ở menu ngang”, 
bạn sẽ nhận được danh sách những từ khóa liên quan cùng với số lượng tìm kiếm đi kèm. Click vào 
biểu tượng “Tải về” và bạn sẽ có danh sách những từ khóa liên quan kèm theo đầy đủ thông tin về lượng 
tìm kiếm và mức độ cạnh tranh của chúng. Bổ sung các từ mới này vào danh sách gốc. 

Tóm lại chúng ta có 3 bước 

Bước 1: Lọc danh sách gốc 

Bước 2: Thu thập dữ liệu từ Keyword Planner 

Bước 3: Cập nhật các từ khóa mới vào bảng từ khóa gốc 
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Kết quả cuối cùng:  

Từ 6 từ khóa gốc, sau một thời gian ngắn hiện giờ Mr thành đã có trên 50 từ khóa với lượng tìm kiếm 
từ trung bình đến lớn. Không phải tất cả những từ này đều được sử dụng nhưng ít nhất chúng ta đã có 
cái để lựa chọn. 

Bài tập: 

Trước khi chuyển sang những phần tiếp theo, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn đã biết cách lập danh 
sách từ khóa chuẩn. Cụ thể, bạn nên có: 

1. Danh sách từ khóa gốc 

2. Nhóm các từ khóa này vào các nhóm lớn 

3. Tìm kiếm thêm từ khóa mới và bổ sung chúng vào các nhóm tương ứng 

Bạn có làm theo quy trình này không? Tuyệt, vậy chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. 

Bài 8: Hiểu và tính toán mức độ liên quan của từ khóa 

Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 

 Thế nào là mức độ liên quan của từ khóa và tầm quan trọng của nó 

 Làm thế nào để tính toán mức độ liên quan của từ khóa 

Nếu bạn tìm kiếm từ “du lịch” trên Google, bạn có thể ngạc nhiên với kết quả nhận được. Nếu bạn làm 
cho công ty thuốc lá Thăng Long, bạn cần SEO một trong những dòng sản phẩm chủ lực của công ty là 
“thuốc lá du lịch” lên thì từ “du lịch” đáng nhẽ sẽ là một trong những từ khóa chính của bạn. Nhưng 
thực tế, đó không phải là một ý tưởng hay.  
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Bạn thấy toàn bộ kết quả bị chiếm lĩnh bởi các trang web làm về du lịch. Điều này lặp lại ở cả các 
trang sau. Kể cả khi bạn có thể SEO trang web về thuốc lá của mình lên Top1 thì nó cũng không mang 
lại nhiều khách hàng như bạn muốn.  

Vấn đề là Google dựa nhiều vào hành vi người dùng để quyết định nên hiển thị trang web nào. Nếu 
một trang web có vị trí tốt nhưng không được truy cập nhiều hoặc thời gian người dùng sử dụng trên 
trang đó quá ngắn, sau khi vào trang đó một thời gian ngắn người dùng lại quay lại bảng kết quả và lựa 
chọn trang web khác, thì trang web đó sẽ bị mất thứ hạng. Vì vậy khi đã tìm ra được từ khóa, bạn cần 
viết lại nội dung trang web để thỏa mãn yêu cầu người dùng. Nếu họ tìm kiếm thông tin, hãy cung cấp 
thông tin. Khi họ tìm kiếm sản phẩm, hãy cung cấp sản phẩm. Có thể khó khăn hơn, nhưng người dùng 
sẽ yêu thích website của bạn hơn. 

Cách dễ nhất để tính toán độ liên quan của nội dung website với từ khóa là tạo ra một thang của 
riêng bạn. 

Ví dụ:  Nếu bạn thiết kế website, bạn sẽ có bảng sau: 

Từ khóa Thiet ke web Hoc thiet ke web 

Số lượng tìm kiếm 90 500 1 600 

Relevancy 1 2 

Scale 1-Rất liên quan 2 - Khá liên quan 3 - Không liên quan 
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Bài 9: Tài liệu tham khảo và công cụ hỗ trợ 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 
 

 Những công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí 

 Tài liệu hướng dẫn việc nghiên cứu từ khóa 

Dưới đây là những công cụ miễn phí mà hầu hết các chuyên gia SEO sẽ không thể làm việc được nếu 
thiếu chúng. Hãy học cách sử dụng chúng để trở thành một người làm SEO chuyên nghiệp: 

Here are publicly available free tools that even the most seasoned SEO professional can’t Công cụ: 

 GoogleAdWords keyword planner  

 Wordtracker keyword tool: https://freekeywords.wordtracker.com/ 

 Microsoft adCenter Advertising keyword tool: http://advertising.microsoft.com/small-
business/adcenter-downloads/microsoft-advertising-intelligence 

 Google Correlate: http://www.google.com/trends/correlate/ 

 Google Trends: http://www.google.com/trends/ 

 SEOmoz keyword difficulty tool: http://pro.moz.com/tools/keyword-difficulty 

 Mergewords: http://mergewords.com/ 

 Competitive analysis: http://moz.com/blog/competitive-analysis-in-under-60-seconds-using-
google-docs-12649 

Tài liệu hữu ích 

 Intro to Keyword Research: http://moz.com/beginners-guide-to-seo/keyword-research 

 Overview of Keyword Research Process: http://www.prelovac.com/vladimir/how-to-do-
clever-keyword-research 

 Keyword Research Process: http://www.katemorris.com/docs/keywords-katemorris.pdf 

 Choosing Profitable Keywords: http://moz.com/blog/link-building-for-ecommerce-sites-
targeting-the-right-anchor-text 

 The Long Tail: http://moz.com/blog/illustrating-the-long-tail 

 Incorporating Keywords Into Site Architecture: http://www.distilled.net/blog/seo/case-study-
determining-site-architecture-from-keyword-research/ 

 Creating Topical Keyword Areas: http://moz.com/blog/keyword-targeting-how-to-employ-
multiple-keywords-for-seo-conversions 

 Keyword Competition and Targeting: http://moz.com/blog/keyphrase-competition-and-
targeting 
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Bài tập: 

Công cụ nghiên cứu từ khóa của Google là công cụ không thể thiếu của bạn cũng như của bất kỳ người 
làm SEO chuyên nghiệp nào. 

Vì vậy hãy kéo và thả link dẫn đến công cụ này vào thanh bookmark trên trình duyệt ưa thích của bạn 
để có thể nhanh chóng truy nhập công cụ hữu ích này bất kỳ lúc nào. 
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Bài 10: Câu hỏi kiểm tra 
1. 4 công việc quan trọng trong SEO mà không thể làm được nếu thiếu bộ từ khóa là gì? 

a. Viết nội dung 

b. Xây dựng hệ thống link 

c. Xây dựng cấu trúc website 

d. Tối ưu các thành phần on-page sử dụng bộ từ khóa đã nghiên cứu 

2. Xét về mục đích của người dùng, có thể phân thành 3 loại. Chỉ rõ đó là những loại mục đích gì? 

a. Tìm kiếm thông tin 

b. Thực hiện giao dịch, mua bán, hoặc 1 hành động nào đó 

c. Tìm kiếm thương hiệu 

3. Trong Keyword Planner, những ký hiệu sau có nghĩa là gì? “”, [] và  

Dấu nháy kép đại diện cho so sánh cụm từ 

Dấu ngoặc vuông đại diện cho so sánh chính xác 

Không có ngoặc đại diện cho so sánh rộng 

4. Ngoài Google Keyword Planner, liệt kê 3 công cụ bạn có thể sử dụng để mở rộng danh sách từ khóa 

a. Google auto-suggets 

b. Google Trend 

c. Wordtracker.com 

Phụ lục 1: Tài liệu dành cho việc nghiên cứu từ khóa 

Sơ cấp 

 SEOmoz's Beginners Guide to Keyword Research 

 Using Categories for Keyword Research 

Trung cấp 

 Determine site architecture using keyword research 

 SEOmoz's Beginners Guide to Keyword Research 

Cao cấp 

 Using Categories for Keyword Research 
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Bài 1: Giới thiệu về Information Architecture 
Tìm hiểu về cấu trúc website bao gồm tìm hiểu những yếu tố sau đây: 

 Những trang hiện có trên website 

 Cách chúng liên kết với nhau: 

o Cấu trúc thanh điều hướng chính 

o Để đi từ trang chính (hoặc những trang quan trọng) đến trang con, bạn sẽ đi theo những 
con đường nào 

Học xong chương này, bạn sẽ học được những kỹ thuật tốt nhất cũng như các lý thuyết liên quan, 
những lỗi thường gặp cũng như các công cụ và phương pháp luận để nâng cao chất lượng cấu trúc site. 

Cấu trúc website hiệu quả là tối quan trọng nếu bạn muốn máy tìm kiếm có thể tìm được nội dung 
trên website của bạn và mang chúng tới người dùng. Nếu bọ tìm kiếm không thể truy cập trang web, 
chúng cũng không thể xếp hạng trang web đó. Từ quan điểm của người dùng, cấu trúc website cũng rất 
quan trọng. Khách hàng có thể dễ dàng tìm ra sản phẩm hoặc dịch vụ họ cần không phụ thuộc rất nhiều 
vào điều này. Nếu gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin, chắc chắn họ sẽ tìm đến trang web khác và 
hiếm khi quay trở lại trang web của bạn lần thứ 2. 

Về cơ bản, một cấu trúc web tốt đảm bảo tất cả các trang được móc nối với nhau theo cách mà cả 
người dùng và máy tìm kiếm có thể dễ dàng đọc nội dung của mỗi trang cũng như di chuyển từ trang 
này sang trang khác trên website của bạn. Nó đồng thời cũng giúp máy tìm kiếm biết được trên website 
trang nào quan trọng hơn và nên được đưa lên bảng kết quả tìm kiếm hơn các trang khác. 

Thời gian mà người dùng mất để tìm ra thứ họ muốn là dấu hiệu của việc điều hướng tốt hay xấu. 
Trong SEO, việc này được biểu thị bằng số lượt click mà người dùng cần để đi từ trang chính đến trang 
chứa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang tìm kiếm. Đây là những trang kiếm tiền của bạn. 
vì vậy, số lượt click đến trang này càng ít càng tốt. Bên cạnh đó, tập trung link cho những trang này để 
tăng thứ hạng của chúng trên bảng kết quả tìm kiếm.  

Mặc dù thế giới Web đã tiến những bước dài, những điều căn bản về cấu trúc Web vẫn không hề 
thay đổi: Bạn cần luôn đảm bảo những trang quan trọng trên website phải thật gần trang chủ, càng gần 
càng tốt. Tham khảo bài viết sau đây về cấu trúc website Whiteboard Friday 
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Bài 2: Các loại điều hướng tiêu biểu 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Cấu trúc phẳng, cấu trúc phân tầng 

 How PageRank flows 

Như Rand sẽ nói trong video dưới đây, bạn nên sử dụng cấu trúc phẳng bất cứ khi nào có thể vì nó cho 
phép máy tìm kiếm nhanh chóng truy cập nội dung của bạn (với ít click hơn). Các hình ảnh dưới đây 
được lấy this post on SEOmoz bởi Richard Baxter từ SEOgadget, mô tả thế nào là một cấu trúc phẳng, 
thế nào là một cấu trúc phân tầng.  

Cấu trúc phẳng 

 

Chỉ cần 3 click để truy cập đến tầng sâu nhất trong website 

Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phẳng là: Tăng số lượng site được index, tận dụng tối đa các từ khóa 
dài 
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Cấu trúc sâu 

 

Những trang yếu thường được đặt ở dưới cùng website: Cần tới 6 clicks để đến được trang này.  

Nhược điểm của cấu trúc này: Số lượng trang được index hạn chế (do bọ tìm kiếm sẽ không dò quét 
quá sâu) và không SEO hiệu quả các từ khóa dài. 

Có một quy tắc ai cũng hiểu và Google cũng áp dụng là trang càng nằm dưới sâu thì độ uy tín càng 
thấp. Điều này là do cơ chế phân phối PageRank. Để hiểu thêm về PageRank và phân phối PageRank 
đọc bài báo see this article on SearchEngineLand. Thông thường, trang chủ luôn là trang được tin tưởng 
nhất trên một domain vì đó là nơi nhận được nhiều link trỏ về nhất. 

Link juice hay sức mạnh của link là lượng PageRank mà một trang web trên một website có thể 
truyền cho một trang web khác (bên trong hoặc bên ngoài website đó) thông qua một đường link. Một 
trang web càng có nhiều inbound link (backlink) – là link trỏ đến trang web đó từ các trang web khác, 
nó càng có nhiều link juice và do đó có thể truyền lại cho các trang web khác. 

Bài tập: 

 Sử dụng Mozbar, so sánh điểm uy tín của trang giữa trang chủ của amazon.com với một trong 
những sản phẩm nổi bật của nó (Ví dụ Kindle). Chúng khác nhau như thế nào? Nhận xét về 
mối liên quan giữa vị trí trang web với điểm uy tín mà nó nhận được? 
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Bài 3: Những hạn chế của máy tìm kiếm 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Làm cách nào để kiểm tra bản cache chỉ có text của một trang web? 

 Những công nghệ không thân thiện với máy tìm kiếm 

 Làm thế nào để biết một trang có sử dụng những công nghệ này không? 

Để hỗ trợ tối đa máy tìm kiếm trong việc dò quét website của bạn, bạn cần phải biết những hạn chế 
của nó. Máy tìm kiếm ngày càng thông minh và tài giỏi hơn. Mặc dù, máy tìm kiếm có thể hiểu một 
phần những công cụ dưới đây, bạn chỉ nên sử dụng chúng một cách hạn chế, bạn chỉ nên sử dụng khi 
thật cần thiết. 

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về những công cụ này, bạn cần biết cách kiểm tra bản cache chỉ chứa 
text của một trang web. 

Để làm vậy, tìm đến Google và gõ “cache:”, theo sau bởi trang web mà bạn muốn kiếm tra. Ví dụ, 
để kiểm tra bản cache của trang chủ vietmoz.net, sử dụng câu truy vấn sau: 

cache:www.vietmoz.net 

Bạn sẽ tự động được đưa tới một phiên bản của trang Web mà Google đã lưu vào CSDL của nó 
trước đó. Như hình dưới đây, ô màu xám trên đầu trang web sẽ cho bạn biết đó là bản cache: 
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Mặc định, bạn sẽ nhận được bản cache với đầy đủ tính năng, đầy đủ file đi kèm. Để xem bản cache 
chỉ có text, click vào link ở góc trên cùng bên phải của hình trên. Bạn sẽ được đưa tới phiên bản chỉ 
text. Đây là bản mà Google nhìn được, vì như bạn đã biết Google không thể xem được hình ảnh, Flash, 
video… Kết quả là:  

 

JavaScript 

JavaScript rất được ưa thích trong các website ngày nay. Tuy vậy, nhiều khi các file này lại cản trở 
hoạt động của bọ tìm kiếm. Điều này thường xảy ra khi mọi người muốn tăng sự linh hoạt của thanh 
điều hướng chính như bạn thấy trong hình dưới đây: 

 

Vì máy tìm kiếm không động đến JavaScript khi dò quét website, một số link sẽ trở nên vô hình 
với máy tìm kiếm. Nếu con bọ không thể dò quét những link này, họ sẽ không thể dò quét những nội 
dung liên quan của website của bạn. 

Cách dễ nhất để xem vấn đề này có xảy ra với website của bạn không là tắt JavaScript trên trình 
duyệt của bạn. Bạn có thể sử dụng SEOmoz toolbar for firefox. Để làm việc này, bạn lựa chọn lướt web 
với tư cách của Googlebot. Nếu thanh điều hướng ngang vẫn hoạt động bình thường, có nghĩa là bạn 
không gặp phải vấn đề. Tuy nhiên, nếu bạn di chuột qua mà menu không tự động thả xuống đồng nghĩa 
với việc máy tìm kiếm không thể dò quét trang web hiệu quả.  
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Bạn cũng có thể kiểm tra hoạt động của JavaScript bằng cách nhìn vào bản text only cache của 
trang web. Nếu link vẫn còn sau khi tắt javascript, máy tìm kiếm có thể dò quét link bình thường. Ngoài 
ra bạn cũng có thể sử dung web developer extension, công cụ có thể cài đặt trên cả Chrome và Firefox 

 

Flash 

Flash giúp website đẹp hơn, nhưng cũng khiến website khó SEO.  

Ví dụ, website  

 

Website này có giao diện rất đẹp, nhưng trong bản mà Google nhìn thấy – bản chỉ chứa text, thì hầu 
như không có nội dung gì, như bạn sẽ thấy dưới đây:  
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Flash được sử dụng nhiều trong thế giới web vì nó có nhiều ưu điểm. Nó giúp website của bạn sinh 
động hơn, lôi cuốn hơn với khách hàng. Nhưng bạn cần hiểu một thực tế là bọ tìm kiếm không thể đọc 
và dò quét các nội dung Flash. 

Bạn có thể tham khảo những website flash đẹp tại đây:  

For other examples of Flash websites see: http://www.ebizmba.com/articles/best-flash-sites 

AJAX 

AJAX là chữ viết tắt của (JavaScript và XML không đồng bộ). Nó mang lại nhiều ưu lợi ích cho 
người dùng như: giảm thời gian tải trang, tăng tốc độ tải trang bằng cách chỉ lấy nội dung về khi người 
dùng yêu cầu nó. Tuy nhiên, xét về khía cạnh SEO, AJAX gây ra nhiều vấn đề vì muốn đọc nội dung, 
máy tìm kiếm cũng giống như người dùng phải click hoặc yêu cầu nội dung trước khi có thể đọc nó.  

Để kiểm tra xem Google có thể xem được nội dung của bạn không, luôn luôn so sánh những gì bạn 
nhìn thấy với những gì Google có thể nhìn thấy (bản cache chỉ chứa text của trang web) 

Nếu bạn muốn tìm cách khắc phục vấn đề này, đọc bài viết sau đây: http://moz.com/blog/create-
crawlable-link-friendly-ajax-websites-using-pushstate 

Những hạn chế khác: 

Tại thời điểm hiện tại, Google vẫn gặp khó khăn khi phải đối mặt với các file hình ảnh, video và 
iFrames. Điều này đồng nghĩa với việc, bạn không nên sử dụng những loại nội dung này. Ví dụ, một số 
website muốn tận dụng việc đưa chữ vào trong hình ảnh để giúp giao diện website đẹp hơn. Nhưng bạn 
cần tuyệt đối hạn chế điều này vì Google không thể đọc được chữ trong ảnh. 

Ví dụ khác, rất nhiều người để số điện thoại trong hình ảnh và do đó máy tìm kiếm không thể đọc 
được. Nói một cách đơn giản, nếu bạn không thể copy và paste chữ bạn nhìn thấy, máy tìm kiếm cũng 
không thể đọc được nó. Máy tìm kiếm càng ngày càng thông minh hơn, tuy vậy luôn nhớ đánh giá bản 
cache chỉ text và xem nó có thiếu chức năng gì so với bản đầy đủ. 

Bài tập: 

 Sử dụng cụm truy vấn cache:domain.com. Xem bản cache của cả 3 loại site: site HTML, site 
có sử dụng điều hướng javascript và site flash 

Bài 4: Sử dụng sitemap để tìm ra những lỗi trong cấu trúc website 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Tại sao cần nhiều sitemap trong các website lớn? 

 Sitemap giúp ích gì trong việc phát hiện những lỗi về cấu trúc và lưu dữ liệu 

Using Sitemaps to Diagnose Indexation Problems 

Sử dụng sitemap để phát hiện ra những vấn đề về lưu trữ dữ liệu 

Trong chương về technical SEO, bạn đã biết được định nghĩa về Sitemap cũng như vai trò của nó. 
Ở đây tôi xin giới thiệu vắn tắt về mối quan hệ giữa sitemap với cấu trúc website và chỉ ra làm thế nào 
để phát hiện ra những lỗi về cấu trúc web nhờ sử dụng sitemap. 
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Điều hướng trong một website nhỏ khá đơn giản. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn nhiều nếu 
website có hàng triệu trang web. Các website này sẽ không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu một hoặc 
nhiều sitemap tốt. 

Với một website lớn, có từ hàng triệu trang web trở lên, nếu bạn phát hiện ra vấn đề về tạo chỉ mục 
(lưu dữ liệu), sitemap sẽ giúp bạn phát hiện ra trang web nào chưa được index. Mỗi sitemap chỉ chứa 
tối đa 50,000 địa chỉ, vậy nên bất kỳ website nào có nhiều hơn 50,000 trang web sẽ cần nhiều hơn 1 
sitemap. Dung lượng hạn chế của sitemap sẽ giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Quá 
trình này được mô tả chi tiết trong bài viết dưới đây Rob Ousbey’s blog post on the Distilled site. Tôi 
xin tóm tắt quá trình này như sau: 

Để dễ quản lý, thay vì cho mỗi sitemap chứa 50,000 địa chỉ URL bất kỳ, phân chia địa chỉ URL 
vào sitemap dựa trên cấu trúc website. Bạn cần quyết định xem nên chia site theo chiều dọc hay chiều 
ngang. Xem hình minh họa dưới đây:  

 

Sitemap dọc giúp bạn phát hiện những vấn đề cục bộ - trong một thư mục nào đó, trong khi sitemap 
ngang giúp bạn phát hiện những vấn đề liên quan đến chiều sâu website. 

Hầu hết các site đều gặp vấn đề liên quan đến chiều sâu, cụ thể là một vài trang web ở sâu chứ hiếm 
khi cả thư mục bị chặn. Vì nếu cả thư mục bị chặn bạn sẽ rất dễ phát hiện ra trong khi nếu chỉ một vài 
trang web ở tầng cuối cùng bị chặn sẽ rất khó phát hiện. Một khi đã tạo được sitemap, gửi chúng đến 
Webmaster Tools. 

Một khi sitemap đã được tạo và tải lên Webmaster Toos, công cụ sẽ tự động thông báo cho bạn biết 
bao nhiêu trang đã được index trên tổng số trang đã gửi lên. Bạn có thể tham khảo hình dưới đây: 



 

 
 

Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz – VietMoz.edu.vn 

116 Ebook SEO VietMoz 2013 

 

Nhờ sắp xếp địa chỉ URL vào sitemap theo cấu trúc website, chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện 
ra trang web nào chưa được index, từ đó có biện pháp kiểm tra và khắc phục.  

Nếu muốn tìm hiểu kỹ thêm, bạn có thể tham khảo bài viết sau 
đây:http://www.distilled.net/blog/seo/indexation-problems-diagnosis-using-google-webmaster-
tools/  
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Bài 5: Liên kết nội bộ 
Trong bài này, chúng ta sẽ học về: 

 Tại sao liên kết nội bộ lại quan trọng với thứ hạng website? 

 Liên kết nội bộ thế nào để tập trung sức mạnh cho các nội dung quan trọng? 

 Why users come first 

 Những cách để xây dựng cấu trúc website với hệ thống liên kết nội bộ? 

Liên kết nội bộ được máy tìm kiếm sử dụng để di chuyển giữa các trang bên trong website. Nếu 
không có liên kết nội bộ, Google sẽ chỉ tìm được những site được các website bên ngoài đặt link trỏ tới 
(được link với các website bên ngoài). 

Nói chung, những trang web quan trọng hơn thường được trỏ tới nhiều hơn. Chính vì lẽ đó, liên kết 
đến các trang web quan trọng thường xuất hiện trên thanh điều hướng chính, nằm ở phần trên cùng mỗi 
website.  

Khi nhìn vào cấu trúc link nội bộ của một website, điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là luôn gửi 
máy tìm kiếm đến đúng trang web bạn cần SEO. Điều này đặc biệt đúng với những website lớn, nơi 
luôn có nhiều hơn một trang web nhắm đến cùng 1 từ khóa 

Giả sử bạn có những loại site sau trên website của mình: 

 Homepage (Trang chủ) 

 Category Page (Trang thư mục) 

 Product Page (Trang sản phẩm) 

 Product detail page (trang chi tiết sản phẩm) 

Hình dưới đây minh họa các loại trang trên 1 website: 

 

Dưới đây là video thảo luận những ưu và nhược điểm của những cấu trúc URL khác nhau cho các 
trang sản phẩm này: 

http://www.youtube.com/watch?v=j7XOy2cz0aQ 

Với một website nhỏ, trên thanh điều hướng chính chúng ta có thể đặt link đến tất cả các trang thư 
mục. Nhưng với một website có hơn 50 loại thư mục khác nhau thì sao?  
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Chúng ta có thể định hướng theo từng mục lớn, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
cấu trúc hình tháp của website (silo) (http://www.bruceclay.com/jp/seo/silo.htm) và từ đó những 
website quan trọng sẽ không nhận đủ sức mạnh link mà nó đáng được hưởng. 

Vậy chúng ta cần làm gì trong tình huống này? Hãy cùng tìm hiểu những cách khác nhau đẻ liên 
kết giữa các trang quan trọng (ví dụ trang thư mục này với trang thư mục khác). 

Liên kết nội bộ song song 

Một vấn đề mà nhiều website gặp phải là họ có quá nhiều trang web quan trọng cần phải có thứ 
hạng tốt. Như chúng ta đã thấy ở trên, chúng ta không thể đặt quá nhiều link đến các trang thư mục lên 
thanh điều hướng chính vì kích thước thanh này chỉ có hạn. Vì thế, đôi khi một hoặc một vài thư mục 
quan trọng bị “mồ côi”, như thư mục dưới đây 

 

Một cách để giải quyết vấn đề này là đảm bảo tất cả những trang thư mục này được liên kết với 
nhau. Giờ đây chúng ta sẽ có sơ đồ liên kết như dưới đây. Lưu ý rằng nếu một trang thư mục được liên 
kết tới bởi một trang thư mục khác mà không phải trang chủ sẽ không nhận được nhiều link juice (sức 
mạnh của link) vì bây giờ nó ở tầng thấp hơn trong kiến trúc website. Tuy vậy, điều này vẫn còn tốt 
hơn nhiều so với việc trang web hoàn toàn không được link tới như hình trên. 
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Các site khác nhau giải quyết vấn đề theo những cách khác nhau. Ví dụ, trang web hotels.com đặt 
link đến thư mục ở chân trang (footer links) 

 

Xây dựng kiến trúc website thông qua liên kết nội bộ 

Như bạn đã biết, với một hệ thống liên kết nội bộ chuẩn, bọ tìm kiếm có thể tìm ra và dò quét tất 
cả các nội dung trên website của bạn. Vậy hệ thống liên kết nội bộ chuẩn bao gồm những thành phần 
nào? Hãy bắt đầu với điều hướng. 

Thanh điều hướng chính 

Không ai bắt bạn phải có thanh điều hướng chính và thanh này không nhất thiết phải nằm trên đầu 
website, nhưng bạn nên lưu ý rằng nếu thiếu nó, hiệu quả của liên kết nội bộ sẽ giảm xuống. Bạn phải 
cân nhắc kỹ càng trước khi muốn loại bỏ thanh này – việc sẽ gây khó khăn cho người dùng và máy tìm 
kiếm nối dung với việc làm cho website có thể trở nên mượt mà hơn một chút. 
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Ví dụ, trên thanh điều hướng chính của Moz, chúng ta thấy có blog, tool, community, vì đây cũng 
chính là những nội dung quan trọng nhất trên Website. 

 

Breadcrumbs 

Một cách khác giúp máy tìm kiếm biết được cấu trúc website của bạn là bổ sung điều hướng 
breadcrumb lên trang web. Breadcrumb là 1 dạng navigation (tập hợp các liên kết) giúp người dùng xác 
định được vị trí của trang hiện thời trong cấu trúc site. (http://inet.edu.vn/tin-tuc/2762/Breadcrumbs-la-
gi.html) Breadcrumb sẽ cho người dùng biết cấu trúc site cũng như những trang ở cấp cao hơn so với 
trang hiện thời. Đây cũng là nơi để bạn đặt văn bản neo chứa từ khóa trỏ về các trang quan trọng của 
website. 

Ví dụ trang tài liệu SEO offpage, sử dụng breadcrumb để link ngược trở lại trang Xây dựng link, 
với văn bản neo cũng là “tài liệu SEO offpage” là từ khóa mà trang này đang hướng tới. 
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Một nơi khác để đặt link nội bộ là ở sidebar hay thanh bên. Trong quá khứ, các website thường đặt 
các link quan trọng ở vị trí này. Ngày nay, vị trí này thường ưu tiên dành cho các nội dung liên quan. 
Ví dụ với website du lịch đó có thể là “Điểm đến được ưa thích nhất” hoặc “những bãi biển khác” 

Video này sẽ cho bạn biết cách xây dựng hệ thống liên kết nội bộ hiệu quả nhất: 

http://moz.com/blog/smarter-internal-linking-whiteboard-friday 

Những điều cần tránh khi xây dựng hệ thống liên kết nội bộ 

Chúng tôi xin liệt kê vài lỗi thường gặp khi làm liên kết nội bộ: 

 Sử dụng địa chỉ URL tương đối thay vì địa chỉ tuyệt đối, cụ thể 

o URL tương đối: <a href="contact.html">Contact</a> 

o URL tuyệt đối: <a href="www.vietmoz.net/contact.html">Contact</a> 

 Khi địa chỉ URL của một trang web thay đổi, không thay đổi link trỏ đến trang web đó 

 Làm link trở nên vô hình trước máy tìm kiếm do sử dụng JavaScript. 

Relative vs Permanent URL paths 

Đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối 

Đường dẫn tương đối là đường dẫn chỉ sử dụng một phần địa chỉ URL làm link, cụ thể là phần phía sau 
“www.domain.com”. Link lúc này sẽ trông như sau: 

<a href="/my-page-link">Văn bản neo</a> 

Thay vì 

<a href="http://www.domain.com/my-page-link">Văn bản neo</a> 

Tốt nhất bạn nên sử dụng địa chỉ URL đầy đủ làm link vì nó giúp máy tìm kiếm dễ dàng lần theo 
link đó và từ đó khám phá nội dung liên quan. Và nếu chẳng may nội dung của bạn bị ai đó copy và 
đưa đi nơi khác, thì thông qua đường link đầy đủ trong nội dung, Google cũng như người dùng có thể 
biết nguồn gốc của nội dung đó là từ đâu, ai là tác giả là người chủ đích thực của nội dung đó. 

Khi địa chỉ URL của trang web thay đổi, không thay đổi các đường link trỏ đến trang web đó 

Sử dụng chuyển hướng 301 để chuyển hướng từ địa chỉ URL cũ sang địa chỉ mới sẽ giúp bảo toàn 
90% sức mạnh link. Với các link trỏ từ bên ngoài, như thế này là đủ. Nhưng với các link nội bộ thì sao. 
Bạn hoàn toàn có thể thay đổi chúng! Vậy thì hãy tự cập nhật link nội bộ để đảm bảo có được 100% 
sức mạnh link thay vì chỉ 90%. 

Việc cập nhật liên kết nội bộ khó hay dễ là phụ thuộc vào nền tảng website. Tuy nhiên, nó lại rất 
đơn giản với những người thiết kế web, những người đã quen làm việc trên cơ sở dữ liệu. 
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Làm ẩn link do sử dụng JavaScript 

Như bạn đã biết, trước đây bọ tìm kiếm không thể dò quét và đọc được những nội dung trong 
JavaScript. Mặc dù ngày nay thực tế này đã thay đổi, nhưng thực tế là link trong JavaScript sẽ không 
truyền được một chút sức mạnh nào trang web của nó. Do đó, chúng tôi khuyến nghị, bạn không nên 
đặt link cũng như các nội dung quan trọng vào trong JavaScript. 

Bài tập: 

 Tìm một website sử dụng điều hướng breadcrumb. Điều hướng này có lợi ích gì với SEO cũng 
như người dùng? 

 Tìm một trang web đặt link trên sidebar. Đây là link tĩnh hay động?  
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Bài 6: Điều khiển các máy tìm kiếm 
Trong bài này bạn sẽ học về 

 Những câu lệnh phổ biến dùng trong thẻ meta robots 

 Loại trừ tham số trong Webmaster Tools 

 Robots.txt 

Việc ngăn chặn máy tìm kiếm truy cập vào những nội dung bạn không muốn chúng truy cập và lưu 
dữ liệu cũng quan trọng như việc đảm bảo máy tìm kiếm có thể truy cập mọi nội dung quan trọng trên 
trang web của bạn. Tất cả các công ty tìm kiếm lớn đều tuân thủ theo tiêu chuẩn ngăn chặn máy tìm 
kiếm (giao thức hoạt động của robots) (http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard), có 
nghĩa rằng trước khi tìm hiểu nội dung website, chúng sẽ tìm đến file robots.txt, đọc nội dung ở đó để 
xem chúng có thể ghé thăm khu vực nào trên website. Để sử dụng hiệu quả các công cụ này, bạn cần 
hiểu biết nhất định để phân biệt sự khác nhau giữa dò quét và lưu dữ liệu. 

Meta name=”robots” 

Index,follow 

Mặc định tất cả các trang trên website đều nhận thuộc tính là “index,follow”. Nó có nghĩa là “bổ 
sung, lưu trữ trang này vào cơ sở dữ liệu và lần theo những đường link trên trang này nếu những đường 
link này không bị đặt thuộc tính nofollow. 

Vì là mặc định nên bạn không cần chèn tag meta này trên trang web. Tuy nhiên một vài loại CMS 
sẽ tự động chèn tag này vào code. Cấu trúc HTML của thuộc tính này là: 

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, FOLLOW"> 

Thẻ này được đặt trong 2 thẻ <head> và </head> của một trang web, khi xem code của một trang 
web HTML bất kỳ, bạn sẽ thấy code của nó tương tự như mẫu dưới đây: 

<html> 

<head> 

<title>Tên trang</title> 

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, FOLLOW"> 

</head> 

Noindex,Follow 

Đọc tiêu đề bạn cũng hiểu, “noindex” có nghĩa là chúng ta yêu cầu máy tìm kiếm không lưu dữ liệu 
trang web này (mặc dù chúng có thể dò quét nó). “Follow” cho máy tìm kiếm biết chúng ta muốn chúng 
lần theo những đường link trên trang web này. Thiết lập này đặc biệt phù hợp khi chúng ta không muốn 
máy tìm kiếm xếp hạng những trang web này nhưng chúng ta cần máy tìm kiếm dò quét và khám phá 
những trang web khác mà trang web này đang đặt liên kết trỏ tới. Khi chúng ta có quá nhiều thông tin, 
sản phẩm hoặc dịch vụ mà cần phải phân chia thành nhiều trang web, chúng ta thường sử dụng thiết lập 
này. Cấu trúc HTML của thuộc tính này là: 



 

 
 

Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz – VietMoz.edu.vn 

124 Ebook SEO VietMoz 2013 

<meta name="robots" content="NOINDEX, FOLLOW">  

Noindex,NoFollow 

Thẻ này rất hiếm khi được sử dụng. Thông thường bạn muốn bọ tìm kiếm lần theo tất cả các liên 
kết trên trang web kể cả khi bạn không muốn trang web đó xuất hiện trên bảng kết quả tìm kiếm. Lưu 
ý rằng, kể cả khi một trang không được index – không được lưu vào CSDL của Google, nó vẫn có thể 
truyền link juice (hay sức mạnh của link). Dù vậy, có một vài trường hợp mà bạn sẽ muốn sử dụng 
thuộc tính “noindex,nofollow”. Ví dụ, nếu tất cả các liên kết trên trang đều trỏ đến những nội dung 
trùng lặp, hoặc nếu nội dung đó do người dùng viết ra và chưa qua kiểm duyệt và do đó có thể bị lạm 
dụng cho mục đích xấu, bạn sẽ muốn noindex, nofollow tất cả những trang này. 

Một chú ý cuối cùng về việc sử dụng thẻ Meta robots. Mặc định, meta robots áp dụng với tất cả các 
loại robots. Nếu bạn chỉ muốn chặn một hoặc một vài loại robots cụ thể nào đó, bạn có thể thay thế 
“robots” bằng tên của con bọ tìm kiếm mà bạn muốn chặn. Ví dụ, bạn muốn googlebot không index 
trang web nhưng follow theo tất cả các link trên trang web đó, hãy sử dụng cấu trúc sau: 

<meta name="Googlebot" content="INDEX, FOLLOW"> 

Trang web dưới đây liệt kê tên của tất cả các loại bọ tìm kiếm: robotstxt.org 

Cài đặt Webmaster Tools 

Bộ công cụ quản trị Web của cả Bing và Google (Webmaster Tools) giờ đây có chức năng giúp bạn 
hướng dẫn Google cách xử lý với các trang web có chứa tham số, thứ mà trước kia có thể gây nhầm lẫn 
với máy tìm kiếm. Chi tiết bạn có thể tham khảo dưới đây: 

Google Webmaster Tools 

Truy cập vào tài khoản Google Webmaster Tools của bạn, click vào “Configuration” sau đó là 
“URL Parameters” như hình dưới đây: 

 



 

 
 

Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz – VietMoz.edu.vn 

125 Ebook SEO VietMoz 2013 

 

Bing Webmaster Tools 

 

Robots.txt 

File robots.txt là một loại file văn bản, con người có thể đọc hiểu được, và được đặt ở thư mục gốc 
của website, do vậy máy tìm kiếm có thể dễ dàng tìm thấy và hiểu được nội dung của nó. Vị trí của file 
này thông thường đặt tại, và nó dùng để chặn bọ tìm kiếm khỏi dò quét và lưu dữ liệu trên website của 
bạn. 

Câu cuối cùng này là câu rất quan trọng mà tôi cần phải nhắc lại một lần nữa. Nếu bạn chặn một 
địa chỉ URL, tất cả các thư mục con và các trang web trong thư mục này đều bị chặn. Máy tìm kiếm sẽ 
hoàn toàn bỏ qua những trang này cũng như tất cả những link nằm trên chúng. Cụ thể, bất kỳ thiết lập 
meta robots nào mà bạn đã học được ở trên cũng sẽ bị bỏ qua. 

Định dạng cơ bản của Robots.txt  

Định dạng cơ bản của file robots.txt là  

User-agent: * 

Disallow: * 

Sitemap: 

Những phần chính là: 

User-agent: Đây là vị trí mà bạn điền tên của con bọ tìm kiếm mà bạn muốn điều khiển. Nếu bạn 
muốn chặn tất cả các loại bọ, chỉ cần thay tên của chúng bằng ký tự đại diện là *. Khi đó dòng lệnh sẽ 
có dạng: User-agent: * 

Allow: Đây là nơi bạn điền địa chỉ những trang web bạn muốn index. Nếu bạn muốn chúng index 
tất cả các trang web trên website, sử dụng dấu xược trước “/”, hoặc bạn có thể đơn giản để trống chúng. 
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Disallow: Đây là nơi bạn điền địa chỉ những trang web mà bạn muốn chặn bọ tìm kiếm truy cập 
vào. Ví dum, nếu bạn không muốn bọ tìm kiếm dò quét và lưu dữ liệu khi vực Admin, hãy đặt “/admin”.  

Khi đó ta có cấu trúc như sau: Disallow: /admin. Câu lệnh này sẽ chặn tất cả các files trong thư mục 
Admin. Cụ thể những địa chỉ sau đây sẽ bị chặn truy cập : “http://www.domain.com/admin/login” or 
“http://www.domain.com/admin/secretfile”.  

Lưu ý rằng, mỗi địa chỉ URL hoặc tên thư mục phải được đặt ở 1 dòng riêng. 

Sitemap: Đây là nơi bạn đặt địa chỉ của file sitemap.xml. Ví dụ 

Sitemap: http://www.domain.com/sitemap.xml. 

Như bạn đã biết, bạn có thể sử dụng nhiều sitemap trên một website để tiện quản lý. Bạn có thể 
tham khảo danh sách các sitemap của CNN tại đây : CNN’srobots.txt. Như bạn thấy họ có sitemap dành 
riêng cho mục tin tức (News) và sitemap riêng cho Video. 

Kiểm tra File Robots.txt trong Webmaster Tools 

Webmaster Tools hỗ trợ bạn kiểm tra cấu trúc của file robots.txt, để đảm bảo bạn không chặn những 
trang quan trọng, ví dụ Trang chủ. 

Để làm điều này, Vào Crawl => Blocked URLs trong Webmaster Tools 

 

Sử dụng 2 hộp dưới đây (dưới danh sách sitemap), bạn có thể chỉnh sửa file robots.txt trước khi lưu 
nó lại. Lưu ý kiếm tra lại một lần nữa để tránh trường hợp các trang web quan trọng bị chặn. 
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Nếu bạn muốn xem quan điểm của Google về việc chặn bọ tìm kiếm, ghé thăm bài viết này 
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=93708 

Bài tập: 

 Nêu những khác biệt chính giữa thẻ meta robots và file robots.txt 
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Bài 7: Giới thiệu về Faceted Navigation – Điều hướng nhiều chiều 
Trong bài này, bạn sẽ được học về 

 Điều hướng nhiều chiều là gì? 

 Vấn đề lớn nhất mà máy tìm kiếm gặp phải với điều hướng nhiều chiều? 

 Làm sao để khắc phục những vấn đề này? 

Điều hướng nhiều chiều là gì? 

Điều hướng nhiều chiều rất phổ biến trên các trang web thương mại điện tử, nơi phần lớn các sản 
phẩm được phân loại dựa trên những tiêu chí khác nhau, hay những chiều khác nhau. Điều hướng nhiều 
chiều cho phép người tìm kiếm tìm ra sản phẩm hoặc dịch vụ nhờ áp dụng một hoặc nhiều bộ lọc, và 
kết quả trả về 

Người dùng rất thích điều này, vì hệ thống điều hướng này cho phép việc thêm, bớt nhiều loại tiêu 
chí tìm kiếm khác nhau và ngay lập tức nhận được kết quả tương ứng. Thông thương, khi mua hàng, 
tâm lý người dùng sẽ như sau: 

1. Tôi muốn mua một chiếc điện thoại 

2. Tôi nghe nói Samsung có nhiều mẫu mã đẹp, tôi sẽ chọn một chiếc Samsung 

3. Tôi thường chơi game và xem phim. Tôi cần màn hình tối thiểu 5” 

4. Tôi hay lướt web. Tôi cần chiếc điện thoại hỗ trợ Wifi 

5. Tôi không có nhiều tiền, tôi chỉ có thể chi tối đa 10 Triệu. 

Ví dụ về điều hướng nhiều chiều, bao gồm cả chiều liên tục (giá) và chiều gián đoạn (hãng sản 
xuất) 

 

Đây là bộ lọc tiêu chí của người khác hàng đó: 
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Và đây là kết quả mà họ nhận được: 

 

Điều hướng nhiều chiều có nhược điểm gì không? 

Điều hướng nhiều chiều có rất nhiều ưu điểm vì nó giúp người tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng 
tìm ra sản phẩm và dịch vụ mà họ muốn.  

Không may, với máy tìm kiếm, nó có một số nhược điểm như sau: 

 It is easy to create spider traps of endless crawl-paths through the addition and removal of facets 

 Nó khiến máy tìm kiếm bối rối vì rơi vào mê cung không lối thoát do việc thêm bớt và gỡ bỏ 
các tham số tìm kiếm – hay các chiều 

 Việc tìm kiếm theo chiều có thể gây ra trùng lặp nội dung. Ví dụ, danh sách những máy laptop 
có kích thước màn hình 15” và giá dưới 18 triệu có thể hoàn toàn giống với danh sách các máy 
tính có màn hình dưới 15”, giá dưới 18 triệu và có hỗ trợ HDMI 

 It is easy to specify systems that are hard to crawl or index because the compelling user 
experience of live updating, AJAX and complex JavaScript can easily ignore simpler crawl 
paths 

Nếu một website đã sử dụng điều hướng nhiều chiều và gây khó khăn cho máy tìm kiếm thì việc khôi 
phục lại sự thân thiện của nó với máy tìm kiếm là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Chúng ta sẽ đi sâu 
tìm hiểu những biện pháp để giải quyết một phần vấn đề này ở những bài sau. Bây giờ, chúng ta hãy 
tập trung vào những kỹ thuật giúp tối ưu điều hướng nhiều chiều ngay từ đầu: 

How do I mitigate the potential search engine issues? 

Vậy làm thế nào để tháo gỡ những khó khăn mà máy tìm kiếm gặp phải với loại điều hướng này? 

Cách dễ nhất là chặn bọ tìm kiếm. Đảm bảo những chiều bạn quan tâm không bị chặn, để máy tìm kiếm 
có thể thu thập mọi nội dung trên website của bạn. Giữ cho URL đơn giản, đảm bảo nó là text links 
thông thường không phụ thuộc vào JavaScript hoặc các tham số khác (như phiên), nếu bạn muốn xuất 
hiện trên bảng kết quả 

Dưới đây là hướng dẫn tối ưu điều hướng nhiều chiều của chúng tôi (http://a2.distilledcdn.com/wp-
content/uploads/2012/08/Faceted-Navigation-Cheat-Sheet.pdf): 
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Về căn bản, bạn cần tối ưu để đảm bảo đủ số chiều cần thiết. Càng nhiều chiều, việc tìm đến một sản 
phẩm cụ thể càng đơn giản. Bên cạnh đó, vì có nhiều tiêu chí để lọc nên số lượng sản phẩm hạn chế, 
trang web sẽ ngắn và bạn không phải phân trang.   



 

 
 

Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz – VietMoz.edu.vn 

131 Ebook SEO VietMoz 2013 

Một quy tắc vàng nhưng thường bị bỏ qua là dù các tiêu chí tìm kiếm được bổ sung theo thứ tự nào, thì 
với cùng một bộ tiêu chí, kết quả sẽ trả về duy nhất 1 địa chỉ URL. Cụ thể, thêm tiêu chí kích thước 
màn hình sau tiêu chí kích thước ổ cứng sẽ trả về cùng một địa chỉ URL nếu ta thêm tiêu chí kích thước 
màn hình trước. Với người thiết kế Web, đây là một thách thức không nhỏ vì rất khó để điều chỉnh một 
cấu trúc đã tồn tại. Bên cạnh đó, cần đảm bảo một địa chỉ URL đẹp, có chứa từ khóa cần hướng tới: 

Ví dụ:  

Địa chỉ URL tốt: /may-tinh-bang/samsung/android/duoi-10-trieu 

Để giảm nhẹ ảnh hưởng của những hố đen do việc sử dụng điều hướng nhiều chiều đem lại cũng như 
các nội dung trùng lặp và sơ sài kết quả của việc áp dụng quá nhiều tham số tìm kiếm, chúng tôi khuyến 
cáo nên xác định điều kiện chặn bọ tìm kiếm. Cụ thể, bạn nên cho phép bọ tìm kiếm truy cập vào bất 
kỳ kết quả nào chứa 2 hoặc 3 tiêu chí tìm kiếm và chặn bất kỳ kết quả nào chứa từ 4 tiêu chí trở lên 
bằng cách sử dụng file robots.txt hoặc thẻ rel=noindex. 

Như Mike đã nói trong bài viết dưới đây, việc này có thể thực hiện bằng cách chỉnh sửa file robots.txt 
như sau: (http://moz.com/blog/building-faceted-navigation-that-doesnt-suck) 

 User-agent: * 

 Disallow: /*crawl=no 

Và sau đó: 

Tạo ra những luật ở phía server mà sẽ định nghĩa khi nào nên thêm thuộc tính “crawl=no” vào địa chỉ 
URL. Nếu theo tiêu chí ở trên, bạn sẽ bổ sung “crawl=no” từ chiều thứ 3 trở đi. 

Bộ lọc 

Nếu hệ thống quản lý nội dung (CMS) của bạn không thể tạo ra URLs với văn bản neo, bạn nên chuyển 
sang sử dụng bộ lọc. Máy tìm kiếm không thể dò quét bộ lọc, đặc biệt trên các website thương mại điện 
tử, nơi bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách đặt thêm các tiêu chí lọc. Nếu bộ lọc tự tạo thêm 
các tham số trên địa chỉ URL (không phải tất cả đều làm vậy), chúng ta có cách để chặn các địa chỉ này 
nhằm đảm bảo chúng không bị index. 
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Bộ lọc thường được sử dụng trên các site thương mại điện tử và bất động sản. Dưới đây là một ví dụ:  

 

Bạn có thể tham khảo thêm về cách tối ưu dành cho các website thương mại điện tử qua video dưới 
đây: http://www.youtube.com/watch?v=Md5oAgVv3zs 

Các tài liệu tham khảo khác 

 http://moz.com/blog/information-architecture-faceted-navigation-duplicate-content-oh-my 

 http://moz.com/blog/building-faceted-navigation-that-doesnt-suck 

Trong giáo trình nâng cao, bạn sẽ được học thêm về: 

 Phân trang 

 Những cách khác nhau giúp chặn bọ tìm kiếm 

 Making facet pages richer 

 Discrete versus continuous facets 

 Phân loại và lọc 

Bài tập: 

 Ghé thăm trang mediamart.vn, xem cách họ sử dụng điều hướng nhiều chiều trên Website. Đề 
xuất một vài giải pháp giúp trang web thân thiện hơn với máy tìm kiếm? 

 Phân đoạn các hướng trong điều hướng nhiều chiều mang lại lợi ích gì? 
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Bài 8: Cấu trúc các website quốc tế 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Các vấn đề then chốt cần lưu ý khi tiến hành cấu trúc phiên bản quốc tế cho trang web của 
bạn 

 Những lỗi phổ biến trong quá trình triển khai cấu trúc website quốc tế 

Tổng quan  

Cấu trúc website quốc tế thường không có nhiều khác biệt so với các cấu trúc thường. Do đó, bạn chỉ 
cần lấy gần như giống hệt cấu trúc website của phiên bản trong nước áp dụng vào phiên bản quốc tế. 
Có thể sẽ phải có một số thay đổi nhỏ cho một số website, như thay đổi về chủng loại sản phẩm, hạng 
mục, nhưng cấu trúc tổng quan của website đó phải giống tương tự như cấu trúc website chính. 

Sự khác biệt chính ở đây là trang chủ quốc tế sẽ phải đặt dưới trang chính. Điều đó có nghĩa là trang đó 
sẽ có ít link trỏ về hơn so với trang chính. 

Có một điều quan trọng cần phải lưu ý rằng bạn đang nhắm đến thị trường nước đó chứ không phải là 
vấn đề ngôn ngữ. Vì vậy bạn cần phải có một mục quốc tế riêng trong website cho tất cả các nước thị 
trường mục tiêu.  

Những điều cần ghi nhớ: 

Nên giữ nguyên cấu trúc thông tin của site gốc và áp dụng toàn bộ cho trang web chính 

Số lượng link trỏ đến trang web quốc tế sẽ ít hơn so với trang web chính trong nước 

Bạn đang nhắm đến thị trường nước đó chứ không phải ngôn ngữ 

Mở rộng 

Có ba phương pháp căn bản giúp các site quốc tế có thể mở rộng: 

Sử dụng cc TLD (ví dụ: example.co.uk, example.de, example.com) 

Sử dụng subdomain (ví dụ: uk.example.com, de.example.com) 

Sủ dụng subfolder hoặc chỉ dẫn (ví dụ: example.com/uk, example.com/de) 

Nếu bạn dự kiến sử dụng nhiều ngôn ngữ của các nước khác nhau trên một trang web, chúng tôi khuyến 
nghị bạn nên sử dụng subfolder (ví dụ: example.com/uk, example.de). Điều đó cho phép số lương link 
tối đa có thể đi qua tất cả các site. Sẽ có thêm rất nhiều khả năng ccTLDs (ví dụ như example.co.uk, 
example.de) tiếp cận với ngôn ngữ của nước đó gần hơn. Bạn nên sủ dụng phương pháp này nếu công 
ty có một đội ngũ marketing riêng biệt và có đủ nguồn nhân lực để thực hiện đồng thời nhiều chiến dịch 
khác nhau. 

Các công cụ tìm kiếm có xu hướng ít đánh giá cao các trang với subdomain hơn các trang sử dụng 
domain chính. Thông thường, các công cụ tìm kiếm coi subdomain hoàn toàn độc lập, tách biệt với 
domain chính. 

Có thể thấy rằng hiện tại subdomain cũng đã mang lại rất nhiều giá trị hơn trước, tuy nhiên vẫn chưa 
thể bằng domain chính. 
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Liên kết với phiên bản quốc tế  

Trang chủ quốc tế dành cho các quốc gia khác nhau cần được kết nối với tất cả các trang trên site của 
bạn, nhằm tăng thêm nhiều liên kết đến phân mục quốc tế. Nếu bạn chỉ có dưới 5 phiên bản quốc tế cho 
site của mình, bạn nên có liên kết trực tiếp đến trang chủ của mỗi phiên bản này ở cả đầu trang và cuối 
trang. 

Nếu bạn có từ 5 phiên bản trở lên, bạn nên có liên kết tới 4 trang chủ quốc tế và liên kết tới trang của 
một quốc gia đã chọn; từ trang đó, bạn nên đặt liên kết tới tất cả các phiên bản quốc tế khác. Việc này 
sẽ giúp tạo ra những đường dẫn cho phép các công cụ tìm kiếm có thể truy từ domain chính đến các 
phiên bản quốc tế của site đó. Vì lý do thẩm mỹ và sự phân bổ dòng liên kết, chúng ta chỉ nên đặt liên 
kết tới 4 phiên bản khác của trang web. Giao diện trang web của bạn sẽ rất rối và không đẹp mắt nếu 
bạn đặt liên kết đến 10 phiên bản khác nhau trên đầu trang. Thêm nữa, việc này sẽ làm giảm bớt lượng 
phân bổ liên kết trỏ đến của mỗi trang trên trang web của bạn. Như vậy là chỉ cần đặt liên kết tới 4 phiên 
bản khác nhau, bạn đã bảo toàn được lượng phân bổ liên kết đi qua URLs và giúp giao diện trang web 
được rõ ràng, bắt mắt hơn. 

Những điều cần ghi nhớ: 

Nên đặt liên kết ở đầu hoặc cuối trang nếu bạn chỉ có dưới 4 phiên bản quốc tế cho trang web của mình 

Nếu bạn có trên5 phiên bản quốc tế, bạn nên đặt liên kết tới 4 phiên bản khác và trang của một nước đã 
chọn 

Những lỗi phổ biến: 

Mục này sẽ đề cập đến một số lỗi thường mắc phải trong quá trình tiến hành thiết lập các phiên bản 
quốc tế. Mặc dù những lỗi này đã có nhiều người để ý đến và cố gắng tránh, nhưng vẫn có thể mắc phải 
và đương nhiên nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho công việc SEO. 

Lựa chọn quốc gia làm trang chủ 

Một số trang web phục vụ đối tượng khách hàng, người đọc từ nhiều quốc gia khác nhau thường cho 
phép người dùng lựa chọn quốc gia của mình làm trang chủ (ví dụ: distilled.net/). Từ đó người dùng sẽ 
vào được trực tiếp phiên bản của nước mình đã chọn. Điều này sẽ giúp sự phân bổ liên kết giữa tất cả 
phiên bản của trang web đó được hiệu quả, tuy nhiên có một thực tế là không phải tất cả thị trường các 
nước đều giống nhau và đồng đều, dẫn đến số lượng liên kết đến phiên bản chính của trang web (thị 
trường chính) sẽ bị giảm đáng kể. Trang chủ của phiên bản chính này cần được hiển thị ngay ở thư mục 
gốc (ví dụ: distilled.net). 

Lỗi JavaScript khi lựa chọn quốc gia  

Trong một số trường hợp, đường liên kết cho phép lựa chọn quốc gia được mã hóa trong JavaScript. 
Điều này sẽ gây khó khăn vì các công cụ tìm kiếm thường không có khả năng xử lý liên kết trong 
JavaScript. Google cũng đã đề cập đến vấn đề đó trong thời gian gần đây, và cũng đã có nhiều kiến nghị 
cải thiện. Mặc dù có thể các công cụ tìm kiếm sẽ cải tiến công nghệ và có khả năng đọc được nội dung 
trong JavaScript, vẫn có rất nhiều rủi ro khi mã hóa (code) các điều hướng chính và các dòng liên kết 
chính với JavaScript. 

Cho phép lựa chọn thay đổi ngôn ngữ quốc gia 
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Thông thường, trên các dòng đầu tiên của trang web thường cung cấp một menu cho phép người dùng 
có thể thay đổi ngôn ngữ. Tuy nhiên điều này lại là một vấn đề vì các công cụ tìm kiếm không thể xử 
lý menu tùy chọn này. Do đó, các công cụ tìm kiếm không thể truy theo một cấp bậc mong muốn là từ 
trang chính rồi mới qua các phiên bản quốc tế của trang web, gây cản trở dòng liên kết đến các phiên 
bản quốc tế. 

Đặt các liên kết “No-followed” (không có người truy cập) đối với các phiên bản quốc tế  

Trong một số trường hợp, phiên bản quốc tế của một trang web vẫn có liên kết trỏ đến, tuy nhiên bị để 
rơi vào tình trạng “No-followed”.  Nó giúp cản trở việc sao chép nội dung (thường là đối với các quốc 
gia khác nhau nhưng sử dụng cùng một ngôn ngữ như Anh và Hoa Kỳ) 

Có thể tránh tình trạng sao chép nội dung bằng cách biên soạn lại nội dung đó và chỉ rõ trên Google 
Webmaster tool rằng nó nhắm đến một quốc gia khác. Nếu muốn giữ lại nội dung, thay vì để vào mục 
“No-flollowed”, bạn nên block toàn bộ thư mục với file robots.txt. 

Đặt chế độ nhận diện quốc gia (Auto Detect Country) 

Một phương pháp phổ biến là cài đặt nhận diện quốc gia dựa vào địa chỉ IP của người dùng và kết nối 
họ đến phiên bản ngôn ngữ cần dùng. Mặc dù việc này có thể được làm cẩn thận, tuy nhiên cài đặt nội 
dung, ngôn ngữ dựa vào địa chỉ IP có thể không đồng nhất và hơn nữa, người dùng có thể yêu cầu phiên 
bản khác nhau của cùng một nội dung. 

Cách tốt nhất là định vị người dùng thông qua địa chỉ IP của họ, và hiển thị popup (nếu họ đến từ các 
quốc gia khác và không dùng trang web chính), nội dung popup có thể viết như sau: “Ban đang truy 
cập trang web của chúng tôi từ quốc gia X, hãy click vào đây nếu bạn muốn truy cập vào phiên bản 
trang web này dành cho nước bạn. Nếu bạn muốn truy cập vào phiên bản Y của trang web, nhấn nút 
thoát hoặc click vào đây”. 

Lưu ý rằng cách trên đây cũng rất phù hợp với việc định vị các thành phố. 

Thậm chí ngay cả khi người dùng đã lựa chọn quốc gia, bạn cũng vẫn nên cung cấp liên kết ở đầu hoặc 
cuối trang để người dùng có thể thay đổi định vị của mình. 

Trang web chính nên được load khi người dùng truy cập vào và cần có popup để giúp ngừoi dùng lựa 
chọn quốc gia thích hợp. Điều này là rất quan trọng vì Google thường truy từ địa chỉ ở Mỹ, nếu bạn 
muốn load nội dung khi người dùng lựa chọn quốc gia, Google sẽ không thể tìm ra nội dung của bạn. 

Những điều cần ghi nhớ: 

Luôn luôn hiển thị phiên bản chính của website ở trang chủ 

Không sử dụng JavaScript hoặc menu lựa chọn ngôn ngữ cho phép người dùng lựa chọn quốc gia của 
mình 

Hăy chắc chắn rằng liên kết đến các phiên bản quốc tế đều ở chế độ “Followed” 

Nếu bạn đặt nhận diện IP, hãy cho người dùng lựa chọn, và chắc chắn rằng họ có thể thay đổi phiên bản 
mà họ đang cần. 
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Bài 9: Công cụ 
Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu một vài công cụ chính mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra cấu trúc điều 
hướng và đảm bảo máy tìm kiếm có thể dò quét tốt. Đây là những công cụ hữu ích mà chắc chắn bạn 
nên sử dụng ít nhất một trong số chúng 

Screaming Frog and Xenu 

Xenu  miễn phí và Screaming Frog có cung cấp phiên bản miễn phí hỗ trợ tới 500 URL. Cả 2 đều là 
những bọ tìm kiếm giúp bạn tìm ra những lỗi trong cơ chế điều hướng của bạn. Bạn có thể tìm thấy 
hướng dẫn sử dụng chi tiết trên website của họ. Để biết thêm về cách sử dụng Sreaming Frog xem bài 
sau: 8 Alternative Ways To Use Screaming Frog for SEO 

Tool chuyển đổi User Agent 

Những tool này giúp bạn tìm ra những lỗi trong cấu trúc website. Công cụ sẽ giúp bạn biết máy tìm 
kiếm có thể dò quét những menu động hoặc kiểm tra xem nó có thể đọc được những nội dung nào trên 
trang web. Với chúng tôi, công cụ Mozbar là người bạn không thể thiếu trong quá trình làm SEO vì nó 
cho phép bạn nhìn trang web của mình dưới con mắt của tất cả các loại bọ tìm kiếm.  

Web Developer Toolbar 

Đây là trình cắm rất được ưa dân SEO ưa chuộng vì nó giúp bạn kiểm tra hình ảnh, dò quét, và 
JavaScript. Giờ đây nó hỗ trợ cả trên Firefox và Chrome as an extension.  

Bài tập: 

 Enable/Install the Web Developer Toolbar and begin getting acquainted with its features.

 Cài đặt Web Developer Toolbar và làm quen với các tính năng của nó

Tài liệu tham khảo 
 Step by step site structure audit: http://www.distilled.net/blog/seo/do-your-very-own-site-

structure-audit/

 Introduction to flat site architecture Whiteboard Friday: http://moz.com/blog/whiteboard-
friday-flat-site-architecture

 Những ví dụ về cấu trúc web tốt và không tốt của Richared Baxter ở SEOgadget

o Slideshow: http://www.slideshare.net/a4uexpo/successful-information-architecture-
richard-baxter

o Blog post: http://moz.com/blog/site-architecture-for-seo

 Keyword research and site architecture: http://www.distilled.net/blog/seo/case-study-
determining-site-architecture-from-keyword-research/

 Understanding site structure with Xenu and Excel: 
http://www.distilled.net/blog/seo/understanding-site-architecture-with-xenu-and-excel/
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 Faceted navigation and duplicate content: http://moz.com/blog/information-architecture-
faceted-navigation-duplicate-content-oh-my 
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C H Ư Ơ N G  8 

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 
 

Bài 1 : Giới thiệu về nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 

Bài 2 : Phân tích mức độ cạnh tranh của một từ khóa cụ thể 

Bài 3 : Phân tích công ty và website đối thủ 

Bài 4 : Phân tích hệ thống link 

Bài 5 : Competitive Link Growth 

Bài 6 : Các công cụ và tài liệu tham khảo hữu ích 

Bài 7 : Câu hỏi kiểm tra kiến thức 

 

  



 

 
 

Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz – VietMoz.edu.vn 

139 Ebook SEO VietMoz 2013 

Bài 1: Giới thiệu về nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong SEO là một cuộc đánh giá toàn diện (bao gồm cả điểm mạnh và 
điểm yếu) của đối thủ cạnh tranh với công ty của bạn trong thị trường mà bạn đang hoạt động. Mục 
đích của việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là để đánh giá xem: 

1. Website của bạn có cơ hội để vượt qua đối thủ không? 

2. Nếu có, thì dùng cách nào để vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian và công sức. 

Bài học này tập trung vào mô tả quá trình nghiên cứu đối thủ cũng như những lĩnh vực mà công ty của 
bạn nên tập trung vào. 

Trong SEO, đối thủ cạnh tranh của công ty thuộc 2 nhóm chính: trên thị trường và trên bảng kết 
quả tìm kiếm 

Đối thủ cạnh tranh trên thị trường là những công ty, doanh nghiệp bán cùng một loại sản phẩm như 
bạn và có thể kinh doanh trên mạng hoặc không. Họ có thể không thật sự nổi bật trên bảng kết quả tìm 
kiếm. Họ có thể có website, nhưng nó có thể không có thứ hạng tốt với những từ khóa mà bạn đang 
nhắm tới. Dù vậy, họ vẫn là đối thủ của bạn. Và bạn phải thu thập được danh sách những đối thủ mạnh 
nhất trong nhóm này. 

Đối thủ trên bảng kết quả tìm kiếm: là những trang web đang cạnh tranh cùng một từ khóa với bạn, 
nhưng họ có thể không phải là những người bán hàng giống bạn. Ví dụ: Bạn đang SEO trong lĩnh vực 
bất động sản, từ khóa “Chung cư Golden Palace”. Đây là kết quả bạn sẽ thấy trên trang 1 của Google. 
Trong số 4 kết quả trên, chỉ có 3 người là đối thủ trực tiếp của bạn vì họ cũng là những người môi giới 
bất động sản. Kết quả còn lại, từ baomoi.com, là một trang tin tức, họ không có mục tiêu giống bạn. Họ 
là đối thủ trên bảng kết quả tìm kiếm nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh trên thị trường của bạn. 
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Bài 2: Phân tích mức độ cạnh tranh của một từ khóa cụ thể 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Phân tích mức độ cạnh tranh của từ khóa 

 Bài tập 

Trong quá trình nghiên cứu từ khóa, bạn đã xác định được sơ qua về mức độ cạnh tranh của các từ khóa 
mà mình đang hướng tới. Việc này sẽ giúp bạn biết được website của mình có cơ hội dành được thứ 
hạng cao với từ khóa đó không. Nếu có ngân sách, bạn nên sử dụng công cụ trả phí của Moz 
(http://moz.com/tools/keyword-difficulty) 

Phân tích mức độ cạnh tranh của một từ khóa là: 

Đầu tiên gõ vào từ khóa bạn nhắm tới và chọn “Run Report” 

 

Kết quả trả về là những thông tin hữu ích liên quan đến từ khóa đó, như là số lượng tìm kiếm trong khu 
vực cũng như số lượng tìm kiếm toàn cầu và phần trăm độ cạnh tranh của từ khóa đó. Tuy nhiên, mặc 
dù những thông tin này rất hữu ích, thông tin còn hữu ích hơn là danh sách 10 trang web ở top đầu, 
cùng với điểm uy tín của các domain và điểm uy tín của trang web đó 
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Công cụ cũng cho bạn biết có bao nhiêu domain đang trỏ liên kết tới 10 website đứng đầu đó. Bạn xem 
thông tin này bằng cách cuộn bảng báo cáo xuống và nhìn vào cột “Root Domain Linking Root 
Domains”,  

 

So sánh những thông số này với các thông số trên website của bạn, và tự hỏi mình những câu hỏi sau: 

 Điểm uy tín domain và điểm uy tín page của bạn có tương đương với của họ không? 

 Số domain đặt link tới bạn có tương đương với các website khác không? 

 Quan trọng hơn, bạn có thể cải thiện những thông số này trong tương lai gần không? 

Bạn cần biết rằng: việc xây dựng link đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Trái lại, nếu bạn vội vàng 
xây dựng link bằng những link chất lượng thấp bạn có thể bị máy tìm kiếm chú ý và phạt. 

Sau khi xem tất cả các thông số này, và so sánh chúng với website của bạn, bạn cần quyết định xem 
liệu mình có đủ khả năng và thời gian để SEO cho những từ khóa này không. Nếu câu trả lời là không, 
bạn nên dành thời gian cho những từ ít cạnh tranh hơn cho đến khi domain và trang web của bạn đã đủ 
sức mạnh để SEO cho các từ khóa cạnh tranh. Bảng dưới đây cho bạn biết tỷ lệ click của 10 vị trí đầu 
tiên trên bảng kết quả, và những website nằm ngoài 10 vị trí này hầu như không nhận được click nào. 
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Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra trực tiếp trên công cụ tìm kiếm bằng cách gõ vào từ khóa và kiểm tra 
kết quả trả về thuộc loại nào (đảm bảo tính năng cá nhân hóa kết quả tìm kiếm đã bị tắt). Với những 
cập nhật gần đây của máy tìm kiếm, đặc biệt là của Google, kiểm tra trên công cụ tìm kiếm là đủ, bạn 
không cần thêm công cụ nào khác. 

Những câu hỏi quan trọng bạn cần hỏi bản thân: 

 Do you notice your competitors competing for the same terms?   

 Đối thủ cạnh tranh có cạnh tranh cùng một từ khóa với bạn không? 

 Có thương hiệu lớn nào đang cạnh tranh cùng một từ khóa với bạn? 

Các loại kết quả mà bạn có thể thấy trên kết quả tìm kiếm 

 Sites that rank on the first page 

 Những website nào đang đứng trên trang đầu 

 Có kết quả Local nào không (kết quả trả về địa chỉ công ty, cửa hàng) 

 Kết quả video, hình ảnh 

 Danh mục sản phẩm 

 Tin tức 

 PPC 

Những thông tin thu thập được giúp bạn biết được đối thủ đang sử dụng hình thức nào để cạnh tranh 
với bạn. Nó cũng cho bạn biết những cách khác mà bạn có thể sử dụng để xuất hiện trên bảng kết quả 
tìm kiếm thay vì những cách truyền thống như: tối ưu hình ảnh, video…Nếu bên cạnh việc kinh doanh 
online, bạn có một cửa hàng thực tế để phân phối và bán hàng, bạn nên đăng ký tài khoản Google Places.  

Tương tự, kể cả nếu từ khóa của bạn quá cạnh tranh và bạn nghĩ mình không thể chen chân vào top 10 
kết quả đầu tiên, tìm những cách khác để xuất hiện trên bảng kết quả. Ví dụ Google có nhiều loại bảng 
kết quả, bao gồm: Google News, Google Images, Google Places, Google Store, Youtube, etc... 
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Bài tập 

 Chọn một vài từ khóa chính và kiểm tra chúng trên công cụ keyword difficult tool của Moz 

 So sánh tham số site của bạn với tham số của đối thủ cạnh tranh trong bảng tính excel 

 Tìm kiếm từ khóa trên Google và xem những loại kết quả nào được trả về. Trong số này, những 
loại kết quả nào mà website của bạn có cơ hội đạt được thứ hạng cao 
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Bài 3: Phân tích công ty và website đối thủ 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Phân tích trải nghiệm người dùng 

 Phân tích mạng xã hội 

o Họ thu hút khách hàng bằng cách nào? 

 Chiến lược viết nội dung 

 Phân tích SEO onsite/technical 

 Bài tập 

Một bước trong quá trình nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là thực hiện phân tích hoạt động kinh doanh và 
website của đối thủ. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ những sản phẩm mà đối thủ đang kinh doanh 
cũng như cách họ quảng bá sản phẩm của mình trên mạng. 

Khi nghiên cứu website của đối thủ, bạn cần tự hỏi mình những câu hỏi sau: 

Bạn sẽ học được gì từ họ? 

1. Trải nghiệm người dùng 

2. Hệ thống link 

3. Cách họ sử dụng mạng xã hội 

4. Chiến lược xây dựng nội dung 

5. Các kỹ thuật SEO onsite 

Bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng lĩnh vực, và bạn sẽ biết có thể học được gì từ các website đối thủ 

Phân tích trải nghiệm người dùng 

Hãy lướt web như một người dùng bình thường và lưu lại những điểm đáng chú ý trên website của họ. 
Tốt hơn hãy nhờ một người bạn ghé thăm những website này và nói với bạn họ thích cái gì, không thích 
cái gì. Một người có quan điểm trung lập như vậy sẽ mang lại cho bạn rất nhiều ý kiến hữu ích. 

Khi ghé thăm website của đối thủ, tự hỏi bản thân những câu hỏi như sau: 

 Làm thế nào họ biến một người khách ghé thăm trở thành khách hàng? 

 Việc mua hàng diễn ra như thế nào? 

 Họ dùng cách nào để xây dựng niềm tin với khách hàng? 

 Thiết kế website có đẹp không, có cuốn hút không? 

 Tìm đến sản phẩm/dịch vụ mong muốn có dễ không? 

 Họ có đang thực hiện khuyến mại hay giảm giá không? 
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Ghi chú lại câu trả lời của bạn. Đây là tư liệu giúp bạn xây dựng website của riêng mình dựa trên việc 
học hỏi những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của các website đối thủ. Đây chính là kết quả 
mà việc phân tích mang lại. 

Phân tích mạng xã hội 

Tiếp theo, chúng ta cần nghiên cứu cách mà các đối thủ thu hút khách hàng thông qua mạng xã hội. 
Chúng ta có thể học được nhiều điều từ họ, mặc dù không thể copy 100% cách làm của họ. Một cộng 
đồng tốt không thể có được trong 1 sớm 1 chiều. Do vậy, bạn cần học tất cả những gì có thể học từ đối 
thủ và sau đó thay đổi nó sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. 

Những câu hỏi bạn cần tự trả lời: 

Họ thu hút khách hàng bằng cách nào? 

Hãy ghé thăm website của họ và xem: 

 Công ty, doanh nghiệp của họ có tài khoản Facebook, Google, Twitter hay không? 

 Họ có quan tâm đến cộng đồng của mình không? Có thường xuyên giao tiếp với cộng đồng 
không? Họ giao tiếp như thế nào? Họ phản ứng như thế nào với những lời bình luận tiêu cực? 

 Họ đưa những nội dung nào lên mạng xã hội? Những nội dung đó là nội bộ hay cả nội dung 
bên ngoài? 

 Nội dung của họ có được chia sẻ không? Sử dụng Topsy để kiểm tra xem chúng có được chia 
sẻ trên Google+ và Twitter không? 

Ghi lại tất cả những điều trên và cuối cùng lên kế hoạch cho chính website của mình. 

Phân tích chiến lược nội dung 

Đây là bước rất quan trọng. Thông qua chất lượng nội dung bạn có thể biết được đối thủ cạnh tranh 
dành bao nhiêu sự quan tâm cho website của họ. Những nội dung chất lượng là thỏi nam châm thu hút 
link và lưu lượng đến website của bạn. Đồng thời, nó giúp níu chân khách hàng và khiến khách hàng 
luôn nhớ đến trang web của bạn bất cứ khi nào có nhu cầu. 

Khi ghé thăm website của đối thủ, hãy tự trả lời những câu hỏi sau : 

 Trang web có cho phép người dùng để lại nội dung không? Ví dụ thông qua bình luận, đóng 
góp ý kiến? 

 Trang web có blog không? Nếu có, nội dung trên blog là gì? 

 Blog đó có cộng đồng không? Nội dung trên blog đó có được quan tâm không? Điều này thể 
hiện qua số lượng share và số lượng bình luận? Trong các nội dung trên blog đó, nội dung nào 
là quan trọng nhất? 

 Trang web có những loại nội dung nào? Thông thường, một website sẽ có những loại nội dung 
sau: 

o Bài viết 
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o Các câu hỏi thường được hỏi 

o Tin tức 

o Hướng dẫn 

o Infographics là cách dùng hình ảnh để mô tả thông tin, dữ liệu hoặc kiến thức với mục 
đích giúp người đọc hiểu những thông tin phức tạp này một cách nhanh chóng và đơn 
giản. 

o Widgets (là một chương trình nhỏ với một số ít chức năng có thể cài đặt và thực thi 
trên các trang web bởi người dùng) 

o Diễn đàn 

o Video giới thiệu công ty hoặc sản phẩm 

Một ví dụ điển hình là Zappos, trên website của họ có khoảng 50,000 video sản phẩm. Đây thực sự là 
nguồn tài nguyên khổng lồ. Sẽ rất khó đối thủ nào sánh kịp họ về lĩnh vực này. 

Biết được đối thủ sử dụng loại nội dung nào sẽ giúp bạn biết được điểm mạnh và điểm yếu của họ, đồng 
thời cho bạn hướng xây dựng xây dựng nội dung cho chính website của mình. 

Ví dụ: Bạn mạnh về loại nội dung nào? Ở loại nội dung này bạn có thể học được gì từ các đối thủ, từ 
điểm mạnh cũng như điểm yếu của họ? 

 

Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng Google Alert  

Đay là dịch vụ chuyên phát hiệu và thông báo những thay đổi về nội dung, được công cấp bởi công ty 
tìm kiếm Google. Nó sẽ tự động thông báo cho người dùng khi có nội dung mới trên website, blog, 
video hoặc nhóm thảo luận mà chứa những cụm từ hoặc cụm từ mà người dùng đặt trước. Kết quả sẽ 
được trả về tài khoản gmail của bạn. Sử dụng Google Alert ( http://www.google.com/alerts ) bạn sẽ biết 
những nội dung mới mà đối thủ vừa cập nhập lên website của họ. Bằng cách này bạn sẽ ngay lập tức 
biết được những nội dung họ mới cho ra đời cũng như những website đã nhắc đến đối thủ của bạn. 
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Phân tích SEO onsite 

Lưu ý: bạn đã được học về tối ưu chuẩn SEO vì vậy hãy đảm bảo website của bạn luôn chuẩn SEO bất 
kể đối thủ có tối ưu website của họ giống cách bạn đang làm hay không? Tuy vậy, bạn cũng nên dành 
thời gian và sự quan tâm để xem đối thủ có kỹ thuật sáng tạo nào mà đang mang lại lợi thế cho họ 
không? 

Dưới đây là vài câu hỏi bạn nên tự đặt ra cho bản thân: 

 Cấu trúc website của họ như thế nào? Nó có tốt cho từ khóa mà họ đang hướng tới không? Bí 
kíp: Quá trình này sẽ giúp bạn tìm thêm từ khóa cho website, những từ mà bạn chưa từng nghĩ 
ra trước đây, hoặc chưa khám phá được trong quá trình nghiên cứu từ khóa 

 How are they targeting specific keywords on their site? 

 Cách họ bố trí từ khóa trên website như thế nào? 

 Họ có sử dụng từ khóa trong văn bản neo không? 

 Are they using the keyword in their anchor text? 

o Ví dụ: Trên website vietmoz.net, từ văn bản neo bạn có thể biết được website này đang 
muốn SEO cho 2 từ là “học seo” và “đào tạo seo”.  
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 Họ có sử dụng thẻ từ khóa không? Nếu có, hãy xem và bạn sẽ biết họ đang nhắm tới những từ 
khóa nào? 

Trong quá khứ, máy tìm kiếm sử dụng thẻ từ khóa để xác định xem nội dung trang web muốn nói về 
cái gì? Ngày nay, chúng không còn chút giá trị nào trong SEO. Tuy nhiên, nhiều quản trị website do 
chưa cập nhật kiến thức mới nên vẫn sử dụng và tối ưu thẻ này. Qua việc tìm hiểu thẻ này, bạn sẽ biết 
được đối thủ muốn cạnh tranh ở những từ khóa nào. Dù vậy, bạn nên tập trung chủ yếu vào việc nghiên 
cứu từ khóa của bản thân thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào những từ khóa mà đối thủ sử dụng. 

Ví dụ, dưới đây là thẻ từ khóa lấy từ website của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin Ipmac 
http://ipmac.vn/. Dự trên những dữ liệu này, bạn có thể biết trang web này đang nhắm tới những từ 
khóa như: Quản trị mạng, lập trình viên, Cisco, Microsoft, CCNA, CCNP, CCDA, CCIE, MCSA, 
MCSE, MCITP, MCITP-SA, CEH, Linux, LPI, NIIT, Networking, Security… 

 

 Tương tự vậy, xem đối thủ sử dụng từ khóa nào trên title 

Bạn có thể lấy thông tin này cũng như các thông tin hữu ích khác nhờ sự trợ giúp của Screaming Frog. 
Bản miễn phí cũng cho phép bạn dò quét tới 500 URL trên 1 domain một lúc.  

 

Một khi việc dò quét đã xong, xuất dữ liệu ra file Excel và copy tất cả các thông tin vào công cụ 
TagCrowd, công cụ cho phép bạn tạo ra đám mây từ. Từ đây, bạn có thể biết được từ khóa nào được sử 
dụng nhiều nhất trong các title của website. 

Dưới đây là đám mây từ khóa mô tả những từ được sử dụng nhiều nhất trên thẻ tiêu đề của vietmoz.net 
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Từ đây, bạn có thể thấy Vietmoz.nhe chú trọng vào các từ khóa là SEO, Web, website, google, thủ 
thuật... 

Bài tập: 

 Lựa chọn một trong các đối thủ của bạn 

 Nghiên cứu website của họ một cách chi tiết, tìm ra những điểm mạnh của họ trong các lĩnh 
vực sau: 

o Trải nghiệm người dùng 

o Mạng xã hội 

o Chiến lược nội dung 

o Kỹ thuật SEO onsite 

 Nhìn vào danh sách đó và ghi lại những chỗ bạn có thể học được cũng như những chỗ bạn có 
thể làm tốt hơn 

 Lên kế hoạch cho những gì bạn sẽ làm  
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Bài 4: Phân tích hệ thống link 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Phân tích hệ thống link của đối thủ 

 Hiểu các thông số về link 

 Bài tập 

Nghiên cứu link của đối thủ là phần rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu đối thủ vì nó giúp 
bạn biết được chính xác bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian và công sức để đứng đầu với từ khóa của 
mình. Nếu những yếu tố khác là như nhau, links chính là vũ khí bí mật mang đến sức mạnh rất lớn 
cho website của bạn. Do đó, bạn cần biết mình cần những gì để đuổi kịp và sau đó vượt lên trên đối 
thủ. Cụ thể, bạn cần chiến lược xây dựng link như thế nào, cần bao nhiêu link, nguồn lấy link là từ 
đâu… 

Phân tích hệ thống link của đối thủ 

Để phân tích hiệu quả, bạn cần biết chính xác dữ liệu về hệ thống link của họ. Bao gồm: Họ có bao 
nhiêu link, link đó trỏ đến từ các trang web nào… Một công cụ giúp bạn biết đầy đủ những thông 
tin này là Open Site Explorer. Bạn có thể phân tích tối đa 3 website mỗi ngày với công cụ này. Nếu 
đăng ký thành viên (mất phí hàng tháng), bạn sẽ được kiểm tra không giới hạn. Tương tự bạn cũng 
thu được những dữ liệu tương tự từ 2 công cụ là Majestic SEO và Ahrefs. 

Để sử dụng Open Site Explorer, đầu tiên gõ tên website đối thủ vào hộp tìm kiếm và lựa chọn 
Search  

To use Open Site Explorer, first type in the competitor’s site in the search box and select “Search.” 

 

Kết quả trả về là danh sách tất cả các links trỏ về web bạn vừa nhập. Lướt qua danh sách link này, 
và lưu ý ở những tên miền có điểm uy tín cao. Trong trường hợp này, Vietmoz nhận được nhiều 
link từ hubspot, vkool.net và feedburner.com… 
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Tìm hiểu xem website đối thủ đặt link như thế nào. Bạn làm điều này bằng click vào đường link 
màu xanh. Từ đây bạn có thể biết rõ hơn về cách đặt link của đối thủ từ đó học hỏi để áp dụng cho 
trang web của mình. 

Dưới đây là những nơi thường dùng để xây dựng hệ thống link 

 Thư mục (thư mục Yahoo! Hoặc dmoz) 

 Viết blog hoặc để lại bình luận trên blog của người khác 

 Kiếm link từ việc tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các sự kiện 

 Tổ chức một sự kiện (các cuộc gặp gỡ) 

 Viết báo 

 Hợp tác với các tổ chức khác trong việc nghiên cứu (viết bài, tổ chức hội thảo…) 

 Tổ chức các sự kiện thi đấu hoặc khuyến mại 

Với các website thương mại điện tử, bạn cũng có thể có link trỏ về từ các nhà bán lẻ và nhà phân 
phối. Các website tin tức có thể nhận link từ các hiệp hội nhà báo… 

Tiếp theo, bạn cần biết làm thế nào đối thủ có thể nhận được những link này. Họ bình luận, viết bài 
trên blog của người khác để kiếm link? Nếu có, hãy nghiên cứu quy định của blog đó để xem bạn 
có thể dùng chiến thuật tương tự không? 

Việc này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về cách thức marketing của đối thủ.  

Hiểu các tham số về link của đối thủ 

Hai tham số quan trọng nhất bạn cần để ý là linking root domains (LRD) – Số lượng domain đặt 
link đế website và domain authority (DA) – Điểm uy tín của domain. 

Cách làm: 
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1. Xuất ra danh sách các domain đặt link tới Wesite dưới dạng file CSV 

 

2.  Trong Microsoft Excel, phân danh sách domain này theo điểm uy tín của domain. Bạn có thể 
tham khảo hướng dẫn sử dụng Excel cho mục đích SEO tại đây http://www.distilled.net/excel-for-
seo/ 

 

3. Tạo đồ thị và so sánh giữa website của bạn và các website đối thủ 

 

Mục đích của việc phân chia dữ liệu là chỉ ra sự khác biệt về backlinks giữa website của bạn và các 
đối thủ. Từ đây bạn biết mình có cần thêm link không hoặc có cần thêm link từ các domain có DA 
cao không? Nối chung, phần lớn links trỏ đến trang web của bạn nên đến từ các website có DA giữa 
20 và 40. Vì phần lớn website trên mạng có DA trong khoảng này. Bạn có thể thấy rõ điều này qua 
đồ thị ở trên. 

Giả sử, đường xanh lá cây đại diện cho website của bạn. Qua đồ thị anyf bạn có thể biết mình nên 
có kế hoạch xây dựng link như thế nào. Trong trường hợp này, rõ ràng rằng bạn cần tăng thêm link 
từ các domain đặc biệt link từ các domain trong dải DA 20-40. 

Ngược lại, nếu đường của bạn là đường xanh da trời, bạn cũng cần thêm nhiều link từ dải DA 20-
40 để theo kịp đối thủ màu đỏ. Tuy nhiên để bắt kịp họ, bạn cũng cần thêm nhiều link nữa từ có 
domain có điểm uy tín cao (DA từ 70-100). Nói chung, domain có điểm uy tín càng cao thì càng 
khó lấy link 
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Bạn cũng lưu ý lấy ra danh sách các domain mà đối thủ đặt link và rồi đưa chúng vào kế hoạch xây 
dựng link của bạn. Lưu ý loại bỏ những domain mà bạn đã đặt link ở đó. Đây là danh sách ban đầu 
vì bạn không nhất thiết phải lấy link từ chính domain đó. Mục đích quan trọng nhất của list này là 
cho bạn cái nhìn tổng quan về những loại website sẽ sẵn sàng cung cấp link cho bạn. Ví dụ, nếu đối 
thủ có 10 link từ các website có DA 30, bạn cũng cần đặt mục tiêu kiếm được ít nhất 10 link từ các 
website có DA 30. 

Nghiên cứu đối thủ giúp bạn biết được chính xác thời gian, công sức cũng như các bước cần thiết 
để bạn có thể có được thứ hạng cao cho từ khóa mục tiêu. 

Bài tập 

Để thành công, bạn cần hiểu rõ các ý nghĩa của các tham số cũng như biết các bước cần thiết để 
vượt qua đối thủ trên bảng kết quả 

1. Lựa chọn 2 đối thủ: Một người đang đứng top về số lượng link và một người khác có số link 
tương đương với bạn 

2. So sánh các thông số về link của bạn với 2 đối thủ cạnh tranh – Bạn cần bao nhiêu link để đuổi 
kịp họ? DA trung bình của các link đó cao hay thấp? 

3. Nếu bạn đang đứng trên đối thủ, kiểm tra tốc độ tăng trưởng link của họ - Bạn có cần tăng tốc 
độ xây dựng link không? 

4. Xuất dữ liệu ra file Excel và tạo ra đồ thị so sánh giữa bạn với các đối thủ? 
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Bài 5: Competitive Link Growth 
Trong bài này bạn sẽ học về: 

 Làm thế nào để đo tốc độ tăng trưởng link 

 How to learn from link growth 

 Cuối cùng, rất hữu ích nếu bạn biết đối thủ xây dựng link bằng cách nào? Đặc biệt với những đối thủ 
mạnh nhất của bạn, những người đang đứng top trên bảng kết quả tìm kiếm. Cụ thể, bạn cần biết chiến 
thuật xây dựng link của đối thủ: Có phải họ cứ xây dựng đều đều, liên tục, chậm mà chắc? Họ mất bao 
lâu để xây dựng hệ thống link? 

Khi bạn xây dựng link trỏ tời website của mình, những thông tin này chính là động lực giúp bạn tiếp 
tục nỗ lực xây dựng link (bạn cần biết xây dựng link là một công việc khó khăn, đòi hỏi rất nhiều thời 
gian và công sức), đồng thời bạn cũng có thể biết mình có đang áp dụng đúng chiến thuật hay không?  

Làm thế nào để đo lường tốc độ xây dựng link 

Một công cụ giúp bạn biết lịch sử xây dựng link là Majestic SEO’s Backlink History. Phiên bản cho 
phép bạn so sánh lịch sử xây dựng link của ít nhất 5 website.   

 

Đồ thị phía trên cho bạn biết tổng số lượng link trỏ đến website theo thời gian dài, trong khi đồ 
thị phía dưới trả về số lượng domain đã trỏ đến website.  

Một khi đã có những dữ liệu này, bạn có thể biết được xu hướng xây dựng link mà các website 
khác sử dụng và xem bạn có thể học được điều gì từ đó. Ví dụ, đối thủ có thể đầu tư cho một chiến dịch 
marketing hoành tráng, thứ sẽ đem lại sự tăng trưởng đột biến về số lượng link, hoặc họ có một chiến 
dịch link bait hiệu quả. Ngược lại họ có thể đang thuê một dịch vụ SEO rẻ tiền nhằm xây dựng một hệ 
thống link kém chất lượng. Bạn chắc chắn không nên học theo họ trong trường hợp này, nhưng ít nhất 
bạn cần biết điều này. 

Nhớ tập trung vào những điểm mạnh của đối thủ và ghi ra những điểm mà bạn cần học từ họ. 
Biết những kỹ thuật nào là xấu để tránh xa cũng quan trọng không kém. 
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Bài tập: 

 Đăng ký tài khoản tại Majestic SEO’s Backlink History và thực hiện phân tích backlink của 
bạn cũng như của đối thủ cạnh tranh 
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Bài 6: Các công cụ và tài liệu tham khảo hữu ích 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Theo dõi thứ hạng của đối thủ cạnh tranh 

 Xác định những từ khóa tốt nhất 

 Tài liệu bổ sung cho việc nghiên cứu từ khóa 

Có một số công cụ giúp bạn trong việc nghiên cứu từ khóa, như theo dõi thứ hạng website của bạn so 
với đối thủ cạnh tranh cũng như tìm ra từ khóa nào tốt nhất, mang lại lưu lượng truy cập nhiều nhất đến 
website của bạn và của đối thủ. 

Theo dõi thứ hạng từ khóa 

Một vài công cụ giúp bạn theo dõi thứ hạng từ khóa của website: 

http://authoritylabs.com/ 

http://www.advancedwebranking.com/ 

http://ranktracker.moz.com/ 

http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/  

Để sử dụng những công cụ này, tạo tài khoản, thêm tên website và từ khóa tương ứng, và các công cụ 
trên sẽ tự động trả về vị trí của trang web trên bảng kết quả tìm kiếm. 

Xác định những từ khóa tốt nhất 

SEM Rush: Đây là công cụ trả tiền, giúp bạn xác định từ khóa quan trọng nhất, từ khóa sẽ mang lại lưu 
lượng lớn nhất cho cả website của bạn và đối thủ.  

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về công cụ hữu ích này tại: 
http://www.semrush.com/video.html#video_1 

Những tài liệu hướng dẫn nghiên cứu từ khóa bổ trợ 

 Raven Tools: SEO Competitor Analysis Checklist: http://raventools.com/blog/seo-competitor-
analysis-checklist/ 

 Guide to Competitive Backlink Analysis by Justin Briggs on SEOmoz: 
http://moz.com/blog/guide-to-competitive-backlink-analysis 

 Advanced posts on anchor text backlink analysis by SEER 

o How are They Beating You? - http://www.seerinteractive.com/blog/how-are-they-
beating-you-quick-seo-analysis-tools-part-1/ 

o Competitor Backlink Analysis in Excel - 
http://www.seerinteractive.com/blog/competitor-backlink-analysis-in-excel/ 
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Bài 7: Câu hỏi kiểm tra kiến thức 
Liệt kê 5 lĩnh vực bạn cần chú ý trên website của đối thủ? 

 Technical / on-page SEO 

 User Experience 

 Social Media 

 Content Strategy 

 Link Building 

Liệt kê 4 thông số mà bạn cần sử dụng để phân tích hệ thống link của đối thủ? 

 PageRank 

 MozRank 

 Domain Authority 

 Page Authority 

Công cụ nào giúp bạn phân tích lịch sử xây dựng link của đối thủ? 

Majestic SEO 

Bạn sử dụng công cụ nào để phân tích mức độ cạnh tranh của từ khóa? 

Moz keyword difficulty tool 

Tài liệu tham khảo 
 SEOmoz's Guide to Competitor Backlink Analysis 

 Raven Tools Guide to Competitive SEO Analysis 

 Competitor Analysis in 60 seconds 

 Bạn cần tài khoản Google và lưu nó lại trước khi sử dụng công cụ dưới đây. Đọc README 
nếu cần sự trợ giúp: 

 Competitor DiscoveryTool (US Version) by Distilled 

 Competitor Discovery Tool (UK Version) by Distilled 
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Bài 3 : Mức độ liên quan về nội dung 
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Bài 1: Giới thiệu về phân tích link 
Biết được thế nào là một link chất lượng là điều tối quan trọng trong việc xây dựng link. Biết những 

yếu tố góp phần nâng cao chất lượng link sẽ giúp bạn tối ưu hóa hệ thống link hiện có đồng thời tránh 
việc lãng phí thời gian với những link chất lượng thấp và rủi ro. 

 Giá trị link có thể xác định bằng: 

 Độ uy tín của trang và domain nơi đặt link 

 Vị trí của link và link có nằm trong nội dung bài viết không 

 Văn bản neo của link là gì 

 Loại link, link nằm trong bài viết hay lời bình luận 

Đọc thêm: How Search Engines Can Judge the Value of a Link 

2 cách kiểm tra nhanh giúp bạn xác định giá trị của link: 

 Nếu link đó dễ kiếm, nó chắc chắn không phải là link nhiều giá trị, hoặc nếu có thì giá trị 
đó cũng không duy trì được lâu 

 Nếu một link mang lại nhiều lưu lượng truy cập, đó chắc chắn là một link giá trị 

Những câu hỏi mà bạn có thể tự trả lời khi học xong bài này: 

 Loại link nào bạn nên có và không nên có trong hệ thống link của mình? 

 Chúng ta có thể biết giá trị của domain và trang bằng cách nào? 

 Cách tối ưu văn bản neo của liên kết? 

 Những link và kỹ thuật xây dựng link nào mà bạn nên tránh? 
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Bài 2: Độ uy tín và giá trị của trang liên kết 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Tại sao phân tích link lại quan trọng đến vậy 

 Các yếu tố nào được dùng để phân tích link 

 PageRank và Toolbar PageRank 

 Độ đa dạng của link 

Tại sao link lại quan trọng đến vậy 

Biết được giá trị link sẽ giúp bạn biết cần ưu tiên lấy link ở đâu, từ đó giúp tăng cao hiệu quả của 
việc xây dựng link. Đồng thời nghiên cứu link cũng giúp bạn hiểu và phân biệt được chiến lược xây 
dựng link của các đối tượng khác nhau bao gồm: Các website dẫn đầu, các đối thủ cạnh tranh, những 
người spam và innovative marketers 

Ban đầu… 

Google tạo ra một thông số gọi là PageRank (http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank) để xác định 
tầm quan trọng – độ uy tín của một website so với các website khác trong thế giới web.  

PageRank là một thuật toán phân tích Link, đặt theo tên của Larry Page, một trong 2 người sáng 
lập lên Google. PageRank được sử dụng bới máy tìm kiếm Google, là thông số xác định tầm quan trọng 
của một website so với các website khác trên thế giới Web. 

Một liên kết đến 1 trang web cũng giống như một phiếu bầu. PageRank của một trang phụ thuộc 
vào số lượng link trỏ đến trang đó, cũng như PageRank của của các trang đặt link (backlink). Một trang 
được link tới bởi nhiều trang có PageRank cao thì tự nhiên sẽ có PageRank cao. Nếu không có links 
nào trỏ tới website, chứng tỏ website đó không uy tín 

Sau đó: 

Những người quản trị website bắt đầu tìm cách thao túng bảng kết quả tìm kiếm bằng cách mua bán 
link. Điều này có nghĩa, để biết được mối quan hệ thực sự giữa các link (quan hệ mua bán, trao đổi, hay 
tự nguyện) (ever evolving array of link strategies), Google cần phải nghiên cứu sâu hơn thay vì chỉ dựa 
vào link. 

Vậy Google đã làm thế nào? 

Để mang lại những bảng kết quả chất lượng, Google đã dựa vào 1 yếu tố đó là độ liên quan 
(relevance). Các link chất lượng phải đến từ những website liên quan. Ví dụ, khi một tổ chức uy tín như 
báo Lao Động, Nhân Dân đến một trang web, không cần ghé thăm bạn cũng biết đó là một trang web 
uy tín, chất lượng, nội dung được biên soạn bởi những nhà báo dày dạn và có uy tín. Liên kết này chính 
là tín hiệu với Google rằng họ có thể tin tưởng nội dung này. 

Những yếu tố nào sẽ được xem xét? 

Có một vài yếu tố chính mà Google sẽ quan tâm khi đánh giá chất lượng của 1 link: 

 Link đó đến từ domain nào? 
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 Link đó đặt trên trang nào? 

 Link đó được đặt ở vị trí nào trên trang? 

Đầu tiên, bạn phải hiểu được giá trị của domain và trang web. Thông số tốt nhất giúp bạn biết được 
một domain có giá trị không, có uy tín không là: 

Google PageRank (PR) và SEOmoz mozRank (mR): Cả 2 tham số đều đo lường độ uy tín của 
link từ một trang web theo thang số logo, mà độc lập với thứ hạng từ khóa. Do bản chất của thang số 
loga, sẽ không dễ dàng gì để tăng hạng. Ví dụ, để tăng PageRank (hoặc mozrank) từ 4 lên 5 sẽ khó gấp 
8 lần tăng từ 3 lên 4 (about 8 times harder). Lưu ý rằng, PageRank mà chúng ta đang nhắc tới ở đây là 
PageRank nội bộ (internal), là giá trị PageRank mà Google sử dụng. Người ngoài Google không thể 
biết được con số này. Chúng ta sẽ thảo luận sự khác biệt giữa giá trị này và giá tri PageRank mà bạn 
thường thấy trên toolbar trong những phần sau. 

Biểu đồ dưới đây minh họa một thang loga. Giả sử, trục Y đại diện cho PageRank hoặc mozRank 
và trục X là giá trị của link (xác định dựa trên số lượng và chất lượng link). Để ý rằng để tăng PageRank 
hoặc mozRank từ 0 lên 1 bạn cần tăng 10 giá trị trên trục X (từ 0 lên 10). Nhưng để tăng từ 1 lên 2 bạn 
cần tăng 90 giá trị trên trục X (từ 10 lên 100) 

 

Đây là hình minh họa, và không hẳn hoàn toàn chính xác với công thức mà Google hay Moz sử 
dụng. 

Thông thường các website có chỉ số PR/mR từ 3 đến 4. Những website 
http://www.nhandan.com.vn/ (8),  http://vnexpress.net/ (7), có chỉ số cao hơn. Website có PR/mR 10 
như http://www.hhs.gov/, http://europeana.eu/ hay http://www.usa.gov/ là những website mạnh nhất 
trên thế giới web. 

  



 

 
 

Trung tâm Đào tạo SEO VietMoz – VietMoz.edu.vn 

162 Ebook SEO VietMoz 2013 

PageRank và. Toolbar PageRank 

Như chúng tôi đã nói có 2 loại PageRank khác nhau, toolbar PageRank và internal PageRank. Giá 
trị PageRank mà chúng tôi nhắc từ đầu bài đến giờ là internal PageRank. Toolbar PageRank là giá trị 
xấp xỉ của internal PageRank. Khi Matt Cutts được hỏi về internal PageRank, ông ấy đã trả lời: 

“internal PageRank là giá trị PageRank chính xác. Chắc chắn, giá trị PageRank mà chúng tôi sử dụng 
sẽ là một số thập phân với rất nhiều chữ số sau dấu phẩy chứ không phải là số nguyên mà bạn thường 
thấy trên các thanh công cụ. ( http://www.mattcutts.com/blog/more-info-on-pagerank/ ) 

Một điều quan trọng bạn cần hiểu là internal PageRank được đo trên một thang đo vô cùng rộng nên 
khi bị nén lại còn 10 giá trị thì nó đã không còn chính xác nữa. Hơn nữa, Google không thích mọi người 
đánh giá một website dựa vào thông số này, do vậy Toolbar PageRank hiếm khi được cập nhật và đôi 
khi bị Google cố tính hạ thấp xuống. Do đó, 2 thông số khác của Moz là điểm uy tín của domain (DA) 
và điểm uy tín của trang (PA) nói chung là tốt hơn và đáng tin hơn khi bạn muốn biết sức mạng của 1 
trang web. Mặc dù bạn cần lưu ý rằng chúng được tính toán bởi Moz và hoàn toàn độc lập với Google. 

SEOmoz's page authority và domain authority: đo lường khả năng một trang web, một domain hoặc 
subdomain có thể có được thứ hạng trên Google. Kết quả trả về nằm trong thang số từ 1 đến 100. Kết 
quả này được xác định thông qua việc tính toán tổng hợp tất cả các thông số về link. Page Authority đo 
lường độ uy tín của một trang web, trong khi Domain Authority đo lường độ uy tín của toàn bộ website.  

SEOmoz's mozTrust và Domain mozTrust: đo lường khoảng cách giữa một website uy tín như một 
trường đại học nổi tiếng hoặc một website chính phủ với một trang hoặc một domain. Giá trị này được 
đo dựa trên thang số loga (logarithmic scale) từ 1 đến 10. mozTrust dùng cho 1 website cụ thể, trong 
khi Domain mozTrust dùng cho cả domain. 

Công cụ để xem những thông số này: 

 Google’s toolbar 

 SEOmoz’s toolbar 

 Open Site Explorer 

Dùng Toolbar của Moz, bạn sẽ ngay lập tức biết được mọi thông sô của trang web bạn đang xem  

 

Đôi khi những thông số này bị cố tình làm cho sai lệch, do vậy bạn cần kiểm tra lại một lần nữa bằng 
cách tự trả lời những câu hỏi sau: 

 Is this website a trusted brand? Is it nationally recognized? Internationally? 

 Website đó có phải là một thương hiệu uy tín không? Nó có tên tuổi trong phạm vi quốc gia, 
hoặc quốc tế không? 

 Tên thương hiệu của họ có được tìm kiếm không? 

 Nội dung trong website có chất lượng không? 

 Họ có được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội không? 
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 Website của họ có đứng đầu với tên thương hiệu không? 

Chỉ vì một link đến từ một website uy tín không có nghĩa là nó chắc chắn mang lại nhiều giá trị. 

 Những trang uy tín hơn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn các trang khác, mặc dù chúng nằm trên 
cùng 1 domain 

 Liên kết có thể bị đặt thuộc tính nofollow (nofollow code), trong trường hợp này giá trị của link 
sẽ mất đi. Những link đến từ việc bình luận blog thường bị đặt thuộc tính này. 

 Những link đặt trên chân trang hoặc thanh bên do bị lặp đi lặp lại trên quá nhiều trang nên mang 
rất ít giá trị. 

 Số lượng link trên một trang ảnh hưởng đến giá trị của mỗi link trên trang đó. Càng ít link thì 
độ uy tín của mỗi link càng nhiều. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạn không nên đặt quá 100 
link trên mỗi trang web (100 links per page) 

 Nếu bạn có nhiều link trỏ đến từ cùng một domain, link đầu tiên mang giá trị nhiều nhất, những 
link sau có giá trị giảm dần. Nếu nhiều link trỏ đến từ cùng một trang web, giá trị của chúng 
chỉ tương đương như 1 link. 

Mức độ đa dạng của link 

Các website uy tín thường được link tới từ rất nhiều nguồn khác nhau vì các site khác link đến họ 
là do chất lượng nội dung của họ chứ không nhờ bất kỳ một nỗ lực xây dựng link nào. Điều này có 
nghĩa đa dạng hóa là rất quan trọng và rất nhiều link thuộc cùng một loại có thể là dấu hiệu của việc 
xây dựng link quá đà. Link Detective là công cụ giúp bạn tự kiểm tra xem mình có mắc phải lỗi này 
không? 

Một hệ thống link mạnh sẽ không chứa quá nhiều link từ thư mục 

 

Tóm lại, link tốt là những link: 

 Đến từ những thương hiệu, website, con người và tổ chức uy tín 
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 Có nhiều website khác đặt link tới 

 Mang đến giá trị cho người dùng 

 Link phải nằm trong nội dung bài viết 

Bài tập:  

 Tìm 3 trang có DA là 100. Những site này có điểm gì chung ? 

 Nếu bạn bất ngờ gặp một website có DA cao kỳ lạ, bạn sử dụng những cách nào để kiểm tra 
tính xác thực của giá trị DA này? 
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Bài 3: Mức độ liên quan về nội dung giữa trang đặt liên kết và trang nhận 
được liên kết 

Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Tại sao cần có sự liên quan về chủ đề giữa trang đặt liên kết và trang nhận liên kết? 

 Tìm ra link cùng chủ đề và khác chủ đề trong Excel 

 Chiến thuật xây dựng link cùng chủ đề 

Tại sao cần link cùng chủ đề? 

Các máy tìm kiếm rất quan tâm đến mức độ liên quan về nội dung giữa các trang link đến bạn và 
trang web của bạn, và những link này cũng được coi trọng và cho điểm cao hơn các link khác. Họ phân 
tích nội dung của trang web để xác định xem trang web đang nói về chủ đề gì. Liên kết đến từ những 
trang hoặc website có cùng chủ đề với bạn sẽ giúp tăng thứ hạng cho website của bạn với những từ 
khóa thuộc chủ đề đó. 

Bạn có cần link cùng chủ đề không? 

Link cùng chủ đề là sẽ mang lại lợi thế lớn cho website của bạn. Nếu Google thấy rằng có nhiều 
website uy tín và cùng chủ đề link tới bạn, họ cũng sẽ coi bạn là một website uy tín trong lĩnh vực đó. 

Hơn nữa, hệ thống link mà có quá ít link cùng chủ đề chắc chắn là kết quả của việc xây dựng link 
quá đà và do đó không tự nhiên. Là một người làm SEO chuyên nghiệp, bạn muốn có một hệ thống link 
mạnh, đảm bảo cả yêu cầu về chất lượng và số lượng nhưng bạn cũng không muốn bị Google hay các 
máy tìm kiếm khác coi là spam. Vì lý do này, hạn chế những link khác chủ đề trong hệ thống link của 
bạn:  

Làm thế nào để có được link cùng chủ đề? 

Thế nào là cùng chủ đề? 

Mức độ liên quan có thể được định nghĩa ở nhiều mức khác nhau, cũng giống như phân loài động 
vật. Con người là ví dụ tốt, chúng ta có thể thuộc những nhóm sau: 

Động vật có vú 

 Linh trưởng 

 Động vật có xương sống 

Xem thêm tại:http://anthro.palomar.edu/animal/table_humans.htm để có danh sách đầy đủ. 

Tương tự, nếu bạn có một website về nội thất, các website về những chủ đề sau sẽ liên quan đến 
website với bạn:  

 Nội thất 

 Phong thủy 

 Thiết kế 
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 Vật liệu xây dựng 

 Bất động sản 

Tìm ra những link cùng chủ đề và khác chủ đề trong file Excel 

Khi phân tích backlink của đối thủ, bạn cần lọc ra những link từ các website cùng chủ đề để có kế 
hoạch xây dựng link trên chính các website đó. 

Để tìm các link cùng chủ đề, hãy tiến hành theo các bước sau đây: 

1. Từ các công cụ phân tích backlink như Open Site Explorer, xuất dữ liệu backlink ra file Excel 

 

2. Sử dụng Screaming Frog SEO Spider để dò quét tất cả các link trong hệ thống link này 

 

3. Xuất dữ liệu ra dưới định dạng HTML từ Screaming Frog crawl. 
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4. Tìm kiếm những link cùng chủ đề với website của bạn dựa trên các dữ liệu ở thẻ tiêu đề, thẻ mô tả, 
thẻ từ khóa và thẻ H1 

5. Tạo thêm một cột trong file Excel để đánh dấu những link cùng chủ đề 

Từ đây, bạn có thể: 

a) Phân tích hệ thống link cùng chủ đề của đối thủ để xem cách họ sử dụng những link này 
b) Tìm ra những link không cùng chủ đề trong hệ thống link của bạn, những link mà Google có 

thể coi là không tự nhiên và do đó sẽ làm ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn 

Thực tế là dù bạn muốn hay không, luôn luôn có những link khác chủ đề trong hệ thống link của 
bạn và đây là điều tất yếu trong thế giới web (ví dụ là trường hợp website của Adobe Acrobat Reader), 
tuy nhiên có quá nhiều link không cùng chủ đề trong hệ thống link sẽ là điều bất thường. Nếu điều này 
xảy ra với website của bạn, Google sẽ phát hiện ra ngay khi họ phân tích link và sẽ đưa website của bạn 
vào tầm ngắm. Nếu một website bị Google đưa vào tầm ngắm, họ sẽ bố trí người để đánh giá website 
này. Và nếu thực sự website mắc lỗi nó sẽ bị phạt. Vì vậy, hãy giảm tỷ lệ những link khác chủ đề xuống 
để tránh đẩy website vào tình huống xấu.  

Chiến thuật xây dựng link cùng chủ đề 

Mục đích cuối cùng của việc xây dựng link là mang lại giá trị cho mọi người. Mọi người sẽ tự đặt 
link đến website của bạn nếu họ thấy nội dung ở đó chất lượng và mang lại giá trị cho người dùng của 
họ. Mục đích của bạn phải là xây dựng giá trị, chứ không chỉ là xây dựng link. Nội dung tốt chính là tài 
sản vô giá, thứ sẽ mang đến link cho bạn về lâu về dài, bất kể bạn có cần phải xây dựng link hay không. 
Dưới đây là những chiến thuật bạn có thể sử dụng để xây dựng links từ những website cùng chủ đề: 

 Viết bài trên blog của người khác 

 Dành các giải thưởng trong lĩnh vực của mình 

 Viết bài (blog, website) 

 Tạo infographics 

 Tạo phù hiệu (Badges) và các ứng dụng đơn giản (Widgets) 

 Viết bài bình luận, chia sẻ kinh nghiệm về sản phẩm, dịch vụ… 

 Lấy links từ các nhà cung cấp hoặc các đối tác kinh doanh 

Bài tập: 

 Dành 20 phút tìm kiếm những blogs và website cùng chủ đề với bạn. Xem các thông số về độ 
uy tín của họ, để chọn ra những đối tác có thể cung cấp link cho bạn. 

 Sử dụng Open Site Explorer của Moz để xem hệ thống link của một vài đối thủ cạnh tranh. Từ 
đó lọc ra đối tác cung cấp link cho bạn. 
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Bài 4: Văn bản neo 
Trong bài này chúng ta sẽ học về: 

 Types of Anchor Text 

 Các loại văn bản neo 

o Exact Match 

o Phrase Match 

o Partial Match 

o Thương hiệu 

o Ngẫu nhiên 

o URL 

 Anchor Text Ratios 

 Tỷ lệ văn bản neo 

Trong bài trước, chúng ta đã thảo luận cách để tìm ra những trang web và domain có cùng chủ đề với 
website của mình. Những link từ các website này sẽ mang lại giá trị cao hơn nhiều so với link từ các 
website khác chủ đề. Và giá trị của chúng thậm chí sẽ còn tăng thêm nữa nếu văn bản neo cũng liên 
quan đến nội dung của website, (văn bản neo là dòng chữ đại diện thay thế cho link). Dưới đây là mã 
HTML của một link: 

<a href=“http://vietmoz.net/”>Đào tạo SEO</a> 

Với mã này, trên trang web link sẽ có dạng như sau: Đào tạo SEO, với “Đào tạo SEO” chính là văn bản 
neo của link 

Trong phần này, bạn sẽ được học về: 

 Các loại văn bản neo 

 Tỷ lệ phân bố lý tưởng của các loại văn bản neo 

 Với website của mình, bạn nên chọn văn bản neo như thế nào? 

Văn bản neo cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn. Định nghĩa chính xác nhất 
về văn bản neo là:  

“Văn bản neo là những gì mà người khác nói về website của bạn” 

Trong khi bạn miêu tả nội dung trên website của bạn với máy tìm kiếm thông qua thẻ tiêu đề, nội dung 
bài viết, địa chỉ URL, thẻ mô tả ảnh, liên kết nội bộ…, máy tìm kiếm thực sự muốn biết những người 
khác nói gì về trang web của bạn. Họ dựa vào văn bản neo để biết điều này. 

Nói chung, bạn nên chèn từ khóa mục tiêu vào văn bản neo để có được thứ hạng cao hơn với những từ 
khóa này. 
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Các loại văn bản neo 

Từ khóa có thể đặt trong văn bản neo theo nhiều cách khác nhau, bằng cách nào thì bạn sẽ được biết 
chi tiết dưới đây: 

Ví dụ, bạn kinh doanh điện thoại online và đang muốn nhắm tới từ khóa iphone 5 

Văn bản neo chính xác tuyệt đối 

Ví dụ: “iphone 5” 

Đúng như tên gọi, văn bản neo trùng 100% với từ khóa bạn đang nhắm tới. Mới trước đây, những văn 
bản neo dạng này có giá trị rất lớn. Thứ hạng website có thể tăng đáng kể nếu nó bổ sung thêm nhiều 
văn bản neo chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, hiện này giá trị của những văn bản neo loại này đã giảm đi 
rất nhiều. 

Văn bản neo dạng cụm từ có chứa từ khóa 

Ví dụ: “giá iphone 5”, “iphone 5 viettel”, “iphone 5 vinaphone”, “iphone 5 xách tay”… 

Đây là những cụm từ có chứa từ khóa và bên cạnh từ khóa còn có các từ liên quan khác. Trong khi giá 
trị của các văn bản neo chính xác tuyệt đối đang giảm dần, thì giá trị của những văn bản neo kiểu cụm 
từ có chứa từ khóa lại đang tăng lên 

Văn bản neo chính xác một phần 

Ví dụ: “iphone”, “kinh nghiệm mua iphone”, “chất lượng iphone” 

Văn bản neo chính xác một phần, chứa một phân của từ khóa, trong trường hợp trên là từ iphone. Phần 
này có thể tự đứng độc lập (ví dụ các văn bản neo “iphone” hoặc có thể được kết hợp với các từ khác 
như “kinh nghiệm mua iphone” 

Văn bản neo chứa thương hiệu 

Là văn bản neo có chứa tên thương hiệu. Nó có thể tồn tại ở những dạng sau: 

Brand name/branded match: Văn bản neo trùng hoàn toàn với tên thương hiệu hoặc là một cụm từ 
trong đó có tên thương hiệu, ví dụ “VietMoz”, Nhân sự của VietMoz, Trung tâm đào tạo SEO VietMoz). 
Brand name exact match is one of the primary reasons why exact match domains are so powerful; when 
the primary keyword phrase is your brand name, it is natural (and expected) to have a high proportion 
of exact match anchor texts.  

Lưu ý: Mọi người thường sử dụng tên thương hiệu để làm link trỏ tới trang chủ của bạn. 

Branded keyword match: là sự kết hợp giữa các cụm từ khóa với tên thương hiệu. Ví dụ: 

Học SEO tại VietMoz, Khóa học SEO ở VietMoz… 

Văn bản neo ngẫu nhiên 

Ví dụ: “Truy cập vào đây”, “Trang chủ” hoặc “Đây là bài viết bổ ích”… 

Văn bản neo ngẫu nhiên nhìn chung không liên quan đến nội dung trang web. Dù những loại văn bản 
neo này nhìn chung không mang lại giá trị nào, bạn vẫn phải có chúng vì chúng làm cho hệ thống link 
của bạn trông tự nhiên hơn, khiến máy tìm kiếm tin tưởng hơn và do đó bạn tránh được nguy cơ bị mất 
thứ hạng hoặc bị phạt. 
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URL 

Links không có văn bản neo thì coi như văn bản neo trùng với địa chỉ URL. Điều này vẫn có thể có giá 
trị nếu bạn đã tối ưu cấu trúc URL bằng cách chèn từ khóa vào địa chỉ này. Việc này đặc biệt có ích vì 
ngày nay mọi người thường quá bận rộn. Họ không có thời gian để tạo văn bản neo nên khi muốn link 
đến nội dung của bạn, họ chỉ đơn giản copy paste URL. Nếu trong URL của bạn có từ khóa, tự nhiên 
văn bản neo cũng sẽ có từ khóa, website của bạn nhờ thế mà có thứ hạng tốt hơn. 

Tỷ lệ các loại văn bản neo 

Sau khi tìm hiểu về những loại văn bản neo khác nhau, bạn có thể tự hỏi, loại văn bản neo nào quan 
trọng nhất để bạn dành thời gian nhiều hơn cho nó. Thực tế là tất cả các loại văn bản neo trên đều quan 
trọng, vì tất cả các loại văn bản neo trên đều xuất hiện trong một hệ thống link tự nhiên. Tuy nhiên, bạn 
cần lưu ý những văn bản neo chứa từ khóa luôn mang giá trị cao nhất. 

Trong các loại văn bản neo, có 3 loại mà bạn nên dành sự chú ý nhiều nhất: văn bản neo có chứa từ 
khóa, văn bản neo chứa tên thương hiệu, văn bản neo chứa cả thương hiệu và từ khóa. Những văn bản 
neo này đều mang lại giá trị trong khi khá an toàn. Hạn chế sử dụng văn bản neo trùng hoàn toàn với từ 
khóa, vì chúng đã không còn được coi trọng bởi máy tìm kiếm. 

Tỷ lệ văn bản neo lý tưởng là bao nhiêu? 

Gần đây, khi chúng tôi phân tích hồ sơ backlink của trên 50 trang web có thứ hạng cao trên bảng kết 
quả tìm không mà không nhờ SEO. Chúng tôi biết điều này vì họ không có link từ thư mục, từ bài viết 
quảng cáo (article marketing), blog, infographics/link bait cũng như từ việc mua bán link) 

Kết quả là tỷ lệ văn bản neo chỉ chứa từ khóa chỉ chiếm 35%, trong khi 65% còn lại là những văn bản 
neo chỉ chứa tên thương hiệu, hoặc chứa cả tên thương hiệu và từ khóa.  

 

Từ đây có thể thấy, nếu không cẩn thận bạn hồ sơ backlink của bạn trở nên mất tự nhiên trong mắt 
Google. Khi bạn tối ưu quá đà, hình phạt là điềm khó tránh khỏi. Dưới đây là tỷ lệ văn bản neo chuẩn 
mà bạn nên tuân theo 
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Dưới đây là 5 điểm bạn cần nhớ sau khi học xong bài này: 

1. Chèn từ khóa trong văn bản neo sẽ giúp website bạn tăng thứ hạng với những từ khóa đó 

2. Văn bản neo trùng khớp với từ khóa giờ mag lại ít giá trị, đặc biệt nếu nó sử dụng với số lượng 
lớn 

3. Văn bản neo là cụm từ, trong đó có chứa từ khóa là giải pháp hiệu quả hơn và cũng an toàn hơn 

4. Văn bản neo chứa tên thương hiệu hoặc chứa cả tên thương hiệu và từ khóa cũng là một giải 
pháp tốt 

5. Cố gắng làm cho hệ thống backlink của bạn trông càng tự nhiên càng tốt, tránh tối ưu quá đà 

Bài tập: 

 Dành 20 phút ngồi đọc blogs, bao gồm cả bài viết và bình luận để xem cách họ chèn link và tạo 
văn bản neo 

 Giả sử bạn sẽ viết một bài chất lượng gửi cho một website uy tín. Bạn sẽ sử dụng văn bản neo 
nào? 
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Bài 5: Số lượng và chất lượng link 
Trong bài này bạn sẽ được học về 

 Thứ hạng không phải là vĩnh viễn và đang thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh 

 Làm thế nào để trở thành một thương hiệu uy tín trên mạng 

 Link từ website không chất lượng không giúp bạn thăng hạng. 

Khi lập kế hoạch xây dựng link, bạn nên tự hỏi, “Điều gì khiến cho một chiến dịch xây dựng link trở 
nên hiệu quả?” Qua những bài học trước bạn đã biết, một link tốt có những đặc điểm sau đây: 

 Đến từ 1 website uy tín 

 Mang đến giá trị cho người dung 

 Nằm trong nội dung chính của trang web 

Thực tế là số lượng link lớn sẽ giúp tăng thứ hạng trang web của bạn. Nếu bạn đã từng kiếm link từ các 
nguồn chất lượng thấp, dễ kiếm (ví dụ từ các diễn đàn) hoặc bạn đã từng mua link, bạn sẽ thấy chúng 
có mang lại giá trị (rise in the rankings). Vậy tại sao chúng ta không tận xây dựng link từ những nguồn 
này mà lại phải mất công kiếm link từ những website uy tín, những nơi vốn rất hiếm khi cho đặt link. 

Thứ hạng không phải là vĩnh viễn và đang thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh 

Thực tế là bạn có thể thao túng bảng kết quả tìm kiếm của Google (you can manipulate Google) cũng 
như các công cụ tìm kiếm khác để có thứ hạng tốt kể cả khi nội dung của bạn không liên quan đến từ 
khóa tìm kiếm. Nhưng: 

 Bạn không thể giữ mãi thứ hạng này 

 Nếu bị Google phát hiện, website của bạn sẽ hoàn bị xóa sạch khỏi cơ sở dữ liệu của họ và 
khách hàng của bạn sẽ không thể tìm thấy bạn trên Google (website removed from Google’s 
index) 

Google đang và tiếp tục đầu tư rất nhiều vào việc tối ưu thuật toán nhằm trả về kết quả tốt nhất, liên 
quan nhất cho người dùng. Một chiến lược xây dựng link quá đà có thể hiệu quả trong hôm nay nhưng 
sẽ bị phát hiện và bị mất giá trị trong ngày mai. Google sử dụng hàng tỷ USD mỗi năm để theo đuổi 
mục tiêu này và kết quả là mỗi năm thuật toán tìm kiếm được cập nhật trên 500 lần (500+ algorithm). 
Bạn có thể tham khảo danh sách những lần cập nhật thuật toán của Google trong khoảng thời gian từ 
1998 đến 2012 tại đây big improvements in relevance. 

Làm thế nào để trở thành một thương hiệu uy tín trên mạng? 

Khi website của bạn đã trở thành một thương hiệu uy tín với nhiều nội dung chất lượng, mỗi lần cập 
nhật thuật toán là một cơ hội giúp website của bạn có được vị trí cao hơn. Đây là mục tiêu hoàn toàn có 
thể đạt được – Đã có rất nhiều các website nhỏ, nhờ lên kế hoạch và làm đúng ngay từ đầu mà giờ đã 
có vị trí rất tốt trên bảng kết quả - ngang hàng với rất nhiều các tên tuổi . 

Đặt link trên các website không chất lượng chỉ mang lại duy nhất một điều cho bạn, đó là links 

Nếu bạn có link trên các website uy tín, tên tuổi, bạn còn được nhiều hơn thế: 
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 Bạn được nhiều người chú ý hơn, vì các website uy tín sẽ được nhiều người quan tâm hơn, cũng 
như nhiều người đánh giá cao hơn. Rất có thể trong số đó là khách hàng của bạn 

 Nhờ đặt link trên các website uy tín nên thương hiệu của bạn cũng được nâng cao. Bạn trở nên 
uy tín hơn trong mắt của cả máy tìm kiếm và người dùng 

 Các website uy tín thường có tuổi đời lớn vì thế link của bạn trên các website này sẽ tồn tại 
trong một khoảng thời gian dài. Do đó thứ hạng của bạn sẽ được đảm bảo. 

Vậy chiến lược xây dựng link tốt là gì và làm thế nào để bạn tránh được những chiến dịch link 
không tốt? 

Kế hoạch xây dựng link tốt nhất là kế hoạch bao gồm việc: 

 Liên tục cập nhật những nội dung chất lượng, hữu ích mà người dùng yêu thích và các website 
khác cũng sẽ tự động đặt link trỏ tới bạn. 

 Liên hệ với những nhà báo hoặc blogger uy tín, cung cấp cho họ một câu truyện thú vị và lồng 
hình ảnh của website của bạn vào trong đó 

 Viết bài và gửi đến một blog uy tín, có nhiều người quan tâm và đặt một hoặc 2 link trỏ về trang 
web của bạn. 

Những loại link mang đến nhiều link juice nhất:  
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Kế hoạch xây dựng link tốt là kế hoạch bao gồm việc: 

 Đăng ký tài khoản trên các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook, YouTube và Google+, sau 
đó quảng bá website của bạn trên đó. 

 Gửi website của bạn đến một số thư mục uy tín nhất (Ví dụ: http://dir.yahoo.com/ ) 

 Bình luận những câu thật sự có ý nghĩa trên các blog cùng chủ đề với website của bạn dựa trên 
kinh nghiệm của bạn. Tuy nhiên, bạn cần biết link ở trong các câu bình luận này thường để mặc 
định là nofollow, tức là nó sẽ không mang lại một chút link juice nào cho website của bạn. Bạn 
cũng nên sử dụng tên bạn hoặc tên thương hiệu của bạn trong các câu bình luận này. 

Các loại kỹ thuật xây dựng link cần tránh: 

 Những phần mềm hoặc dịch vụ tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn tài khoản mạng xã hội, bài 
viết diễn đàn, hoặc bình luận blog 

 Dịch vụ xây dựng hệ thống link rẻ tiền (của rẻ là của ôi, và bạn sẽ nhanh chóng lọt vào tầm 
ngắm của Google và bị phạt). 

Ví dụ về dịch vụ xây dựng link rẻ tiền và gây hại cho website của bạn: 

 

Tóm lại, kết thúc bài học này, bạn cần nhớ những điều sau: 

 Google can be manipulated with a lot of easy links, but the results don’t last and it’s extremely 
risky 

 Bạn có thể thể tăng thứ hạng bằng một số lượng lớn link chất lượng thấp, nhưng kết quả này 
không kéo dài được lâu, đồng thời vô cùng rủi ro. 

 Đặt link trên các website tốt không chỉ mang lại một link tốt cho bạn, nó có mang lại lưu lượng 
truy cập, cũng như xây dựng uy tín cho thương hiệu của bạn 

 Chiến lược xây dựng an toàn nhất, mang lại hiệu quả về lâu về dài và tiết kiệm nhiều công sức, 
tiền bạc là đặt link trên các website uy tín. 
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Bài 6: Đặc điểm của link xấu 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Link Neighborhoods 

 Devalued or Penalized? 

 Công cụ để phân tích link 

o Open Site Explorer 

o MajesticSEO 

o Ahrefs 

 Công cụ dò quét 

Trong bài trước, chúng ta đã biết được những links nào sẽ mang lại giá trị lớn nhất cho website của 
bạn. Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về link xấu, những link mà có thể làm bạn mất thứ hạng cũng như 
lưu lượng truy cập. 

Câu hỏi đầu tiên cần được trả lời là “Link xấu có tác hại không?”. Câu trả lời là “Có!” Quá nhiều 
link xấy là dấu hiệu của spam và website của bạn có thể bị phạt. Hơn nữa, Google ngày càng phạt nặng 
những website tham gia vào việc mua bán link. 

Lưu ý, bạn cần biết sự khác biệt giữa việc có một vài link xấu với việc có quá nhiều link xấu (so 
sánh với tổng số lượng link trong hệ thống link của bạn). Việc có một vài link xấu là việc rất bình 
thường, nhưng việc có quá nhiều link xấu là dấu hiệu của việc xây dựng link quá đà. Bạn sẽ gặp nhiều 
rủi ro hơn nếu trong hệ thống của bạn có quá nhiều link xấu vì máy tìm kiếm coi điều này là một hành 
động chủ ý nhằm thao túng bảng kết quả của họ, và điều này vị phạm nguyên tắc sử dụng dịch vụ của 
họ. Do đó, bạn sẽ khó tránh khỏi hành phạt của Google. 

Theo Matt Cutts, trưởng nhóm Web Spam của Google, trong khi Google vẫn dựa vào thuật toán để 
đánh giá thứ hạng và cải thiện chất lượng bảng kết quả, họ luôn sẵn sàng dành thời gian bố trí người 
trực tiếp xử lý các website có dấu hiệu của spam, như hạ giá trị hoặc gỡ bỏ chúng hoàn toàn khỏi bảng 
kết quả. Tuy vậy, họ không thể làm thế mãi vì không đủ người, đặc biệt trong hoàn cảnh mỗi ngày lại 
có thêm 160,000 website mới ra đời (http://moz.com/blog/an-seo-checklist-for-new-sites-whiteboard-
friday). Vì thế, máy tìm kiếm đang tìm cách tự động hóa công việc hạ giá trị hoặc phạt các website vi 
phạm.  

Một ví dụ gần đây (2012) khi Google đã xóa hoàn toàn nhiều hệ thống blog khỏi CSDL của họ. 
Trường hợp nổi bật nhất là hệ thống nổi tiếng “Build My Rank”. Điều này khiến cho link từ những hệ 
thống này trở thành vô giá trị. Chi tiết bạn có thể đọc ở bài viết sauSearch Engine Land. 

Link Neighborhoods 

Neighborhoods, hoặc hubs thường được sử dụng khi nhắc đến link xấu; đây đơn giản là một nhóm 
website chuyên dùng để bơm link cho các website khác, đặc biệt là các website xấu. Các website xấu 
là những website có chủ đề về: 

 Chất kích thích, chất gây nghiện 
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 Nội dung khiêu dâm 

 Cá cược, đánh bạc 

Bạn cần nhớ, hạn chế đặt link trên các trang web mà trỏ nhiều link đến các trang web thuộc 3 lĩnh 
vực kể trên. Nếu bạn đang bán đồ chơi dành cho xe ô tô, sẽ không bình thường và rất đáng nghi nếu 
bạn có link từ một trang mà trỏ đến một trang web khác có nội dung khiêu dâm. 

Để kiểm tra hệ thống link trỏ ra ngoài của 1 website, sử dụng công cụ Xenu: 

http://moz.com/blog/xenu-link-sleuth-more-than-just-a-broken-links-finder 

1. Vào File > Check URL 

2. Bỏ tick ở ô ‘Check external links’ 

 

Bạn sẽ nhận được kết quả là danh sách tất cả các link trên website, link ra bên ngoài sẽ không có 
mã trạng thái. Trong excel, bạn có thể lọc được danh sách tất cả những link trỏ ra ngoài. Sau đó xử lý 
file excel đã lọc bằng Screaming Frog và xem dữ liệu HTML của các trang web đó để xem nội dung 
của chúng là gì. 
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Devalued or Penalized? 

Máy tìm kiếm có thể phạt website nhưng việc họ thường làm hơn là giảm giá trị của link trỏ tới 
website đó. Tương tự, các link có được do mua bán thường hay bị phạt hơn là các link đến từ các nhóm 
website xấu. 

Khi thứ hạng một website bị mất, đa số mọi người đều cho rằng đó là kết quả của 1 hình phạt. 
Nhưng điều đó thường không đúng. Thay vào đó, là do giá trị của link bị giảm khiến site mất đi sức 
mạnh mà nó vốn có. 

Nếu bạn lo lắng rằng mình có thể đang bị phạt, kiểm tra những điều sau đây vì chúng là dấu hiệu 
thường gặp của một website khi nó bị phạt: 

 Trang chủ bị mất thứ hạng, không còn thứ hạng cao như trước nữa 

 Tìm với tên thương hiệu, website của bạn cũng không đứng ở những kết quả đầu tiên 

 Thứ hạng bị mất theo những khoảng đều đặn (25, 50, 100, 1000) 

 Website của bạn không còn được index 

 Nhận được cảnh báo của Google thông qua công cụ Google Webmaster Tools 

Nếu bạn không còn thứ hạng cao cho những từ khóa mà bạn sử dụng trên thẻ tiêu đề, những từ 
không quá cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng không rơi phải những tình huống như trên, chắc chắn là 
một phần trong số link của bạn đã bị mất giá trị, chứ hoàn toàn không phải do bị Google phạt. 

Bài tập: 

 Dành 15 phút đọc bài viết của J. C. Penney’s black hat techniques: 
http://www.nytimes.com/2011/02/13/business/13search.html?_r=1&pagewanted=all 

 Tìm hiểu về History of Google’s changes: http://www.seopalbg.com/blog/google-algorithm-
changes-1998-2012-infographic/ 
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Bài 7: Công cụ phân tích link 
Trong bài này bạn sẽ được học về: 

 Những công cụ phân tích link tốt nhất  

 Các loại phân tích mà các chuyên gia SEO vẫn thường sử dụng 

Công cụ phân tích link 

Trong khi phân tích link là công việc vất vả, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, có một vài công 
cụ có thể hỗ trợ hoặc thay thế bạn hoàn toàn trong công việc này. Trong phần này chúng ta sẽ cùng xem 
cách sử dụng chúng. 

2 công cụ phổ biến nhất được nhiều người tin dùng nhất trong phân tích link là Open Site Explorer 
của Moz và Majestic SEO, cả 2 đều có khả năng thu thập và phân tích dữ liệu hoàn hảo. Một công cụ 
mới ra đời Ahrefs nhưng cũng rất được ưa thích, vì chúng kết hợp cả dữ liệu mạng xã hộ và dữ liệu 
phân tích Onpage bên cạnh dữ liệu về link. 

Trước khi sử dụng công cụ, bạn cần biết mình đang tìm kiếm điều gì. Hiện nay, Majestic SEO là 
công cụ cung cấp đầy đủ dữ liệu nhất, và thường xuyên được cập nhật. Ví dụ, đây là kết quả dò quét 
của  

1. Open Site Explorer 
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2. Majestic SEO  

 

Majestic SEO có nhiều dữ liệu hơn, với tốc độ cập nhật nhanh hơn, thể hiện qua số lượng domain 
và link lớn hơn dữ liệu của OSE. This is much better for finding out how many links recently published 
content has received: 

Majestic SEO’s Fresh Index: 
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Majestic SEO cũng lưu trữ rất nhiều dữ liệu quá khứ (từ năm 2006) và cho phép bạn xem những 
dữ liệu này dưới dạng đồ thị: 

 

Điểm mạnh của Open Site Explorer là chương trình tự động sắp xếp danh sách link theo thứ tự 
những link uy tín, chất lượng cao đứng trước, các link chất lượng thấp hơn xếp sau. Bên cạnh đó, công 
cụ cung cấp cho bạn những dữ liệu liên quan đến mạng xã hội như: Số lượng share trên Facebook, số 
lượng like Facebook, số lượng Tweets, Số lượng G+… Chức năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn 
tìm những domain mạnh nhất, những trang web mạnh nhất 

Open Site Explorer’s Metrics and Social: 

 

Bạn sử dụng chức năng này của OSE khi muốn xem những link chất lượng nhất của đối thủ đến từ 
đâu. Từ đây bạn có thể thể lựa chọn đặt link trên chính những website này hoặc nếu không được thì mô 
phỏng cách làm của đối thủ để đặt link trên các website tương tự. 

Ngoài những công cụ trên, Excel cũng hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc phân tích các dữ liệu lấy ra 
từ Majestic SEO và OSE. Một vài biểu mẫu Excel mà các chuyên gia SEO vẫn hay sử dụng là: 

 File excel về điểm uy tín của link lấy dữ liệu từ OSE, cho bạn cái nhìn tổng quan về điểm uy 
tín của các domain đang trỏ liên kết tới trang web của bạn. Đây là nguồn tư liệu hữu ích giúp 
bạn biết được chiến lược xây dựng link của 1 website: http://www.johnfdoherty.com/wp-
content/uploads/2011/08/Link-Profile-DA-TEMPLATE.xls 
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 File excel về độ uy tín của trang của Dr. Pete (Dr. Pete’s page authority link profile template: 
http://www.johnfdoherty.com/wp-content/uploads/2011/08/Link-Profile-DA-TEMPLATE.xls) 
 

  

 Dưới đây là bảng đồ thị biểu thị tỷ lệ của các loại văn bản neo trên file Excel 
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Excel là công cụ tuyệt vời giúp bạn có cái nhìn trực quan, sinh động, cụ thể của những dữ liệu lấy 
ra từ Majestic SEO và OSE. Với Excel, bạn có thể lấy ra một loại dữ liệu bất kỳ mà bạn muốn và rồi 
hiển thị nó lên đồ thị để dễ dàng theo dõi tỷ lệ hoặc sự thay đổi của chúng qua thời gian. 

Bây giờ bạn đã biết: 

1. Majestic SEO có nhiều dữ liệu về link nhất và cũng thường xuyên được cập nhật nhất 

2. Moz có chức năng tự động phân loại dữ liệu, từ đó bạn biết trong số những trang web đang đặt 
link tới bạn hoặc đối thủ, trang web nào uy tín nhất, mang lại link giá trị nhất 

3. Một vài thủ thuật mà các chuyên gia SEO thường sử dụng để đi sâu nghiên cứu dữ liệu về link   

Công cụ dò quét 

Screaming Frog và Xenu là 2 công cụ dò quét tốt nhất có thể được dùng để phân tích backlink như bạn 
đã biết trong các bài trước. Khi có những dữ liệu này, bạn có thể phân tích hệ thống link hiệu quả hơn 
bằng lọc ra những link cùng chủ đề thông qua việc tìm kiếm những nội dung có chứa từ  

analyze links by searching for words indicative of topics or types of links (infographic, profile, research, 
directory, article, forum, etc). 

Bài tập: 

 Đăng ký tài khoản tại Moz (http://moz.com/). Chạy Open Site Explorer để kiểm tra với website 
của bạn và tải về bản báo cáo CSV. Sử dụng các file Excel ở trên, tạo đồ thị về điểm uy tín 
domain của mỗi link. 
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Bài 8: Hỏi đáp 
Toolbar PageRank được đo trên thang số bao nhiêu và nó có được cập nhật thường 
xuyên không? 

Kết quả trả về nằm trong thang số từ 0 đến 10 và không được cập nhật thường xuyên. Nó được cập 
nhật mỗi 3-4 tháng 

Bạn sử dụng thuộc tính nào cho một link khi bạn không tin trang web mà link đó 
trỏ tới? 

rel=”nofollow” 

Cách máy tìm kiếm có thể dùng để đánh giá chất lượng của một link? 

Bất kỳ yếu tố nào trong những yếu tố dưới đây: 

 Chất lượng của domain. 

 Chất lượng của trang web 

 Vị trí của link trên trang 

 Độ phổ biến của trang web trên mạng xã hội 

 Số lượng link trỏ về link được đánh giá. 

Ba cách để bạn tìm những link cùng chủ đề? 

 Viết blog 

 Dành giải thưởng trong ngành 

 Tạo ra những nội dung chất lượng, thu hút link từ các website khác trỏ đến 

 Tạo infographics 

 Badges (huy hiệu) 

 Viết bài chia sẻ kinh nghiệm 

 Lấy link từ các đối tác kinh doanh 

 Lấy link từ các nhà cung cấp 

Phần nào trong link sau đây là văn bản neo <a href=”http://vietmoz.net”>Học 
SEO</a> 

 Học SEO 
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C H Ư Ơ N G  10 

Thực hành cài đặt Google Analytics 
 

Bài 1 : Tùy chỉnh tham số UA 

Bài 2 : Tạo pageview ảo 

Bài 3 : Theo dõi biến ngẫu nhiên 
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Bài 1: Tùy chỉnh tham số UA 
Nào hãy cùng bắt đầu. Khi bạn tạo một tài khoản Google Analytics, nó sẽ cung cấp cho bạn một 

cái mã. Mã này để phân biệt các website với nhau. Code của bạn có thể trông giống như sau: UA-
123456789. 

Trong ví dụ dưới đây, thay thế những ký tự đại diện (UA-XXXXXXX-X) bằng code của bạn, ví dụ 
UA-1234567-8: 

<script type="text/javascript">var _gaq = _gaq || []; 

        _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXXX-X']); 

        _gaq.push(['_trackPageview']); 

        (function() { 

        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; 

        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-
analytics.com/ga.js'; 

        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); 

        })(); 

</script> 

Bài 2: Tạo pageview ảo 
Chắc chắn chỉnh sửa đầu tiên mà chúng ta muốn làm với mã theo dõi là chỉnh sửa “trackPageView” 

để nó lưu lại số pageview của trang web mà chúng ta chỉ ra thanh vì mặc định đọc URL từ thanh địa 
chỉ. 

Những lý do chính mà bạn cần phải thay đổi là: 

 Đổi những gì mà thông thường là sự kiện (như số lượng click) thành mục tiêu – chỉ pageview 
hoặc pageview ảo mới có thể là mục tiêu 

 Bổ sung thêm thông tin trong pageview như là thông tin chứa trong văn bản neo (e.g. 
index.html#anchor) 

Bạn thay đổi bằng cách thêm tham số thứ 2 vào _trackPageview trong dòng code sau: 

_gaq.push(['_trackPageview', '<virtualpagename>']); 

Bài tập: Bổ sung pageview ảo của '/example.html'vào đoạn code dưới đây: 

<script type="text/javascript">var _gaq = _gaq || []; 

        _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXXX-X']); 

        _gaq.push(['_trackPageview','/example.html']);         

        (function() { 
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 var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; 

        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-
analytics.com/ga.js'; 

 var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); 

 })();        

</script> 

Bài 3: Theo dõi biến ngẫu nhiên 
Bạn sẽ thu được nhiều dữ liệu hữu ích về pageview, session và visitor từ Google Ananlytics nếu 

bạn biết cách tận dụng nó. Việc này thực hiện thông qua thiết lập biến ngẫu nhiên. Cấu trúc của một 
biến ngẫu nhiên là: 

_gaq.push(['_setCustomVar', <slot number>, '<custom var name>', '<custom var value>', <type>]); 

Trong đó: 

 "slot number" là một số trong khoảng từ 1 đến 5. Bạn không nên sử dụng lại số này để gán giá
trị cho các biến khác

 "custom var name" là tên của biến dưới dạng một chuỗi ký tự

 "custom var value" là giá của biến cũng dưới dạng một chuỗi ký tự

 "type" có thể là 1, 2 hoặc 3 tương ứng là visitor-level", "session-level" hoặc "page-level"

Biến thường được nhập vào dòng phía trước trackPageview. 
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Lời kết 

 SEO là tập hợp các thủ thuật tối ưu website nhằm mục đích đưa trang web lên vị trí cao hơn trên 
bảng xếp hạng tìm kiếm của Google với một truy vấn nào đó. Xin cám ơn tất cả các độc giả đã quan 
tâm và ủng hộ eBook SEO VietMoz trong suốt thời gian qua. 

      Qua 10 chương trong ebook SEO VietMoz 2013, VietMoz hy vọng những thông tin đã chia sẻ sẽ 
giúp ích và giải đáp phần nào những thắc mắc về SEO của các bạn. Đây cũng là ebook SEO đầu tiên 
của VietMoz, và khó tránh khỏi những sai sót trong quá trình biên tập. Rất mong nhận được những 
góp ý - phản hồi về ebook từ các bạn. Mọi ý kiến của các bạn chúng tôi sẽ ghi nhận và lấy thêm thông 
tin để cập nhật thêm cho các phiên bản ebook SEO tiếp theo.

 Dự kiến trong ebook SEO VietMoz #2, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều chương có nội 
dung về các thủ thuật SEO có tính ứng dụng cao. Và để thực hiện được điều này chúng tôi rất cần sự 
ủng hộ, động viên và góp ý của toàn thể các bạn.

Xin trân trọng cám ơn tất cả các đơn vị bảo trợ truyền thông: Cộng đồng Thegioiseo.com, Cộng 
đồng ISEO - Igoo Việt Nam, Cộng đồng vnwebmaster, Blogger Thạch Phạm, Cộng Đồng 
Designer Việt Nam đã hỗ trợ VietMoz chia sẻ Ebook SEO tới toàn thể cộng đồng các bạn yêu SEO. 
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 

Email: info@vietmoz.com 

Form phản hồi: http://vietmoz.edu.vn/phan-hoi-ebook-seo-2013/ 
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