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BỘ MÁY TÌM KIẾM LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Công cụ tìm kiếm có một danh sách ngắn các hoạt động quan trọng, cho phép họ cung cấp kết quả tìm kiếm 
web có liên quan, khi người dùng sử dụng hệ thống của họ để tìm kiếm thông tin. Các thuật ngữ chuyên ngành 
xin được phép không dịch ra để không làm lệch ý nghĩa ban đầu.

Crawling the Web
Search Engines sẽ chạy những chương trình tự động đặc biệt được gọi là “bots” hoặc “spiders”,những chương 
trình này sử dụng cấu trúc hyperlink của website để “crawl” các page và document. Theo ước lượng thì hiện 
tại trên thế giới có khoảng 20 tỉ trang web nhưng không phải Search Engines crawl toàn bộ mà chỉ từ 8 đến 
10 tỉ trang.

Indexing Documents
Một trang web sau khi được crawl thì nội dung của nó được “indexed” và được lưu trữ trong một database 
khổng lồ của search engines. “Index” ở đây ta có thể tạm dịch là chỉ mục (dạng như danh mục). 
Các index này được quản lý rất chặc chẽ để mỗi khi có 1 request đến thì trong hàng tỉ document, nó biết chọn 
lọc ra cái nào cần thiết và hiển thị còn hiển thị như thế nào sẽ trình bày ở phần sau.

Processing Queries
Khi 1 request tìm kiếm thông tin được đưa đến search engines, search engines sẽ lấy kết quả từ các index của 
tất cả document phù hợp. Một kết quả được xác định và so sánh nếu 1 từ hoặc 1 cụm từ được tìm thấy trên 
trang và được định nghĩa xác thực bởi người dùng.
Ví dụ:
Khi bạn search từ thu thuat wordpress thì sẽ được kết quả như sau: 463.000 cho thu thuat wordpress. (0,06 
giây)
Nhưng khi bạn search cụm từ ( “thu thuat wordpress” ) thì kết quả khác hẳn: 84.600 cho “thu thuat wordpress”. 
(0,06 giây)
Vì sao lại như vậy ? Với lần search đầu tiên, search engines cho ra các trang có chứa các từ đơn lẻ “thu” 
“thuat” “wordpress”. Còn với lần search thứ 2 nó sẽ tìm ra những trang nào có chứa nguyên cả cụm từ “thu 
thuat wordpress”.
Để có thể có được các kết quả tốt hơn khi tìm kiếm, bạn có thể tham khảo thêm ở link sau.
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Một khi search engines xác định được kết quả nào trả về cho truy vấn nào, 
lúc này 1 thuật toán của engines sẽ được thực thi và tính toán từ các kết quả 
tìm được, để xác định kết quả nào phù hợp nhất đối với mỗi truy vấn. Sau đó, 
các kết quả sẽ được phân loại, nhưng người dùng vẫn có thể thay đổi cách 
phân loại này tùy theo mục đích của mình.
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SEO LÀ GÌ?

Bài viết chỉ mang tính chất đúc kết qua những kinh 
nghiệm của Microlink đã thực hiện cho Khách hàng, 
có thể những nhận định của các chuyên gia, các công ty 
SEO khác sẽ không đồng nhất với Microlink đưa ra.
Đầu tiên chúng ta hãy đến với định nghĩa về SEO, cái 
này thì chắc ai cũng biết nhưng Microlink sẽ định nghĩa 
lại theo cách đơn giản nhất:
 
SEO là cách thức tối ưu hóa hoạt động của trang web 
bằng cách cải thiện cả về bên trong (nội dung) và bên 
ngoài (giao diện) để tăng lượng truy cập từ các bộ máy 
tìm kiếm từ đó phân tích tìm ra các khách hàng tiềm 
năng. Với mỗi công ty hay cá nhân thì lại có những kinh 
nghiệm và thủ thuật SEO của riêng mình.

Tại sao các doanh nghiệp có giao dịch trực tuyến, website lại cần SEO?
Đại đa số lưu lượng truy cập đến với các website hiện nay đều từ các bộ máy tìm kiếm lớn như : Google, Ya-
hoo, Bing… Nếu website của bạn không được tìm thấy bởi các công cụ tìm kiếm hoặc nội dung không nằm 
trong cơ sơ dữ liệu của họ thì đó chính là một thảm họa nếu công ty bạn đang kinh doanh online hoặc có giao 
dịch trực tuyến hoặc có đi chăng nữa nhưng kết quả tìm kiếm luôn nằm ở trang 3, 4, 5… trở đi thì cũng coi 
như là 1 thất bại.

Cùng tưởng tượng như thế này: 
bạn đang kinh doanh đồ nội thất và…  cứ mỗi “khách 
hàng tiềm năng” lên Google, Bing gõ từ khóa tìm kiếm 
:”đồ nội thất giá rẻ” thì kết quả truy vấn đầu tiên đập vào 
mắt họ là website của bạn. Theo sau đó, khả năng “khách 
hàng tiềm năng” trở thành ”khách hàng thân thiết” sẽ 
cao hơn các đối thủ khác, và lẽ dĩ nhiên, doanh số tăng 
theo. Kinh nghiệm đó là lưu lượng truy cập, trong đó 
có các khách hàng tiềm năng có thể định hình sự thành 
công hay thất bại của các công ty giao dịch online. Đầu 

tư vào SEO hiện tại với thị trường phát triển mạnh và liên tục như hiện nay là điều mà các doanh nghiệp nên 
và phải làm, hãy bắt đầu ngay vì không bao giờ là quá muộn.
“Tại sao các công cụ tìm kiếm không thể tìm thấy website của tôi nếu không có sự trợ giúp của SEO?”
Nếu nói là “không thể tìm thấy” thì không hoàn toàn đúng. 
Thực ra, sau 1 thời gian (dài), website bạn cũng được các cổng tìm kiếm đưa vào index, nhưng chỉ là cho có 
chứ không thật sự như những gì mà chúng ta muốn, vì khi các đối thủ cạnh tranh có sử dụng các biện pháp 
SEO thì website bạn chẳng bao giờ được lọt vào các trang đầu trên bộ máy tìm kiếm. 
Dù sao công việc của các bộ máy tìm kiếm vẫn là thu thập dữ liệu và trả về cho người dùng kết quả tìm được, 
nhưng vẫn sẽ có những giới hạn. Vì nếu không có, thì việc phân ra các kết quả thành trang 1, 2, 3, 4, 5… rồi 
cùng kết quả nhưng có trang được lên đầu có trang không đã không xảy ra.
Khi có SEO tham gia vào công việc này, nó sẽ giúp website bạn tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm và 
hiển thị nội dung ở những nơi mà người dùng dễ thấy và tìm kiếm nhất (kết quả hiển thị ngay trang 1).
Thời đại toàn cầu hóa đã biến bất kỳ môi trường làm việc nào cũng mang tính cạnh tranh, và thế giới ảo cũng 
không ngoại lệ. Những công ty nào đã và đang quan tâm đến SEO thì đã có 1 lợi thế hơn so với đối thủ của 
mình trong việc giành lấy khách hàng.

http://tapchiseo.com/seo-la-gi/
http://tapchiseo.com/social-media-seo/google-social-media-seo/
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GOOGLE SEO - TÀI NGUYÊN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1: Cơ bản
• Nếu bạn thích học bằng cách đọc thì xin mời load file 
hướng dẫn cho người mới bắt đầu với SEO
• Nếu muốn trực quan hơn thì có thể xem qua các video 
của Google tại đây
• Lời khuyên tốt nhất ở đây google đưa ra mà cũng là 
Microlink đưa ra đó là nên đọc kĩ các guidelines

2. Thăm dò chi tiết các phản hồi
Sau khi hoàn thành Basic (tuy là basic nhưng để hoàn 
thành nó thì hoàn toàn không đơn giản) và bạn sẽ có rất 
nhiều thắc mắc? Nếu vậy thì quá tốt. Và bạn đừng hy 
vọng rằng Microlink sẽ có câu trả lời cho bạn mà nên 
nghiên cứu topic của Webmaster Help Center.
Ví dụ nếu bạn đang thắc mắc về crawling and indexing 
hoặc không hiểu links nó là cái gì?

3. Kiểm tra lại Site trên Webmaster Tools
Đến bước này thì bạn cần 1 vài kĩ năng nhỏ nhưng đừng quá lo lắng vì mọi câu hỏi của bạn đều được trả lời tại 
đây hoặc comment lại để có câu trả lời nhanh nhất. Sau khi bạn đã có thể kiểm soát site mình trên Webmaster 
tools thì bạn có thể:
• Xem các thông tin cơ bản về site.
• Hoặc bạn có thể học qua từng bước để có thể control site mình 1 cách hiệu quả nhất tại: Webmaster Tools 
 Checklist

4. Nghiên cứu trước khi bạn làm bất cứ việc gì một cách mạnh mẽ
Thường thì các bước cơ bản đều là cần thiết nhất cho SEO, các thông tin về SEO bây giờ có thể tràn ngập mạng 
internet đôi lúc bạn như bơi trong bể, nhưng có 1 điều tiên quyết đó là dù sao thì bạn cũng  thực hiện các thao 
tác này để google có thể đọc tốt, vậy thì nên tham khảo google trước
• Nghiên cứu trong Help Center
• Tìm đọc các bài viết trên Webmaster Forum
• Có thắc mắc hãy hỏi ngay công đồng webmaster community những người ở đây đều có những kỹ năng 
 tuyệt vời

http://tapchiseo.com/google-seo-tai-nguyen-cho-nguoi-moi-bat-dau/
http://microlink.vn
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html
http://www.youtube.com/watch?v=-SLcruwnkLk
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769
http://www.google.com/support/webmasters/
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=70897
http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/label?lid=1a96dcd3ad5ea81e&hl=en
http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/label?lid=1a96dcd3ad5ea81e&hl=en
http://www.google.com/webmasters/checklist/
http://www.google.com/webmasters/checklist/
http://www.google.com/support/webmasters/
http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters
http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/ask?hl=en
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LOCAL SEO VÀ LOCAL SEARCH OPTIMIZATION PHẦN 1

Khởi đầu bài viết với một số thông tin thú vị như sau:
Mùa hè 2009 TMP Directional Marketing và comScore phát hiện 
ra rằng 
• 46% của local online search liên hệ với doanh nghiệp qua điện 
thoại sau khi thực hiện các thao tác tìm kiếm. 
• 37% trong số đó liên hệ trực tiếp không thông qua hình thức 
nào. 
• 30% tổng số lượng traffic hằng tháng sẽ trở thành khach hàng 
của doanh nghiệp. 
Với những thông số trên theo đánh giá của Microlink local search 
đang ngày càng chiếm một vị trí rất quan trọng trong SEO.
Trước tiên chúng ta nên tìm hiểu qua để biết local search:

Có bao giờ bạn lên Google Map hay các thiết bị định vị GPS để 
tìm kiếm 1 địa chỉ nào đó? Chắc chắn có ít nhất là 1 lần. Local 
search optimization hoàn toàn khác với SEO truyền thống đơn giản 
đó là các thuật toán dùng trên google maps, khác với trên google 
dùng để xếp rank bình thường. Dùng đến google search chúng ta 
thường gộp chung suy nghĩ cả 2 cái đó là như nhau nhưng không 
phải vậy.
Điều này cho phép các doanh nghiệp tối ưu local search như là 1 
chiến lược online marketing để đi trước các đối thủ có tiềm năng 
về tài chính lớn hay sử dụng vào các dịch vụ có trả phí như Paid 
Search Marketing và Banner Advertising.
Chúng ta không thể chối bỏ được suy nghĩ đó là internet đang là 
nguồn thông tin chính cho các doanh nghiệp (địa phương). Local 
search đang ngày càng thay thế cho các trang vàng (Yellow pages) 
và theo như TMP Directional Media thì ngày càng nhiều người sử 
dụng Search Engine để tìm kiếm thông tin doanh nghiệp hơn là vào 
trang Yellow page.
Chúng ta cùng tham khảo qua hình bên dưới để xem những hành 
động nào có tỉ lệ cao nhất trong 3 lựa chọn:

 
Local SEO chúng ta cần thực hiện 8 bước 
cơ bản sau đây:
1. Nghiên cứu thị trường
2. Keyword focus
3. Tối ưu hóa website cho Local SEO
4. Tạo danh sách local bussiness
5. Tối ưu hóa local business profile
6. Xây dựng Citations (*)
7. Chứng nhận và review từ khách hàng
8. Luôn cập nhật liên tục về local search

Phần tiếp theo của chủ đề sẽ được tiếp tục tại 
http://tapchiseo.com

http://microlink.vn
http://tapchiseo.com/local-seo-va-local-search-optimization-phan-1/
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LINK BUILDERS SỬ DỤNG ƯU THẾ SERP ĐEM LẠI LỢI ÍCH NHƯ THẾ NÀO? 
PHẦN 1

Trong bài giới thiệu ngắn này chúng ta sẽ được giải 
thích về ưu thế SERPs (Search Engine Results Pages), 
tại sao chúng lại hữu dụng và công cụ nào cần thiết để 
bạn có thể thành công trong việc tạo các backlink có 
triển vọng. Trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ bàn 
về vấn đề nhận dạng ưu thế SERPs để mang lại lợi ích 
cho bạn. 
Mục đích chính vẫn là phân tích để mang lại thành công 
từ các link của chúng ta. Tất nhiên bao giờ ở các phần 
đầu tiên chúng ta đều phải nắm qua hết các kiến thức 
cơ bản để có thể hiểu sâu hơn ở các vấn đề tiếp theo.
 
Các link builder phải thân thuộc các SERPs để có thể 
hiểu kết quả trang nào được trả về sau khi có một truy 
vấn về keyword xác định nào đó. Tổng quát thì những 
kết quả này bao gồm một danh sách các web page với 
title, link đến trang và các description ngắn các key-
word tương ứng với nội dung của page.

SERP được giải thích ngắn gọn như sau:
SERP là những site, URLs xuất hiện thường xuyên đối với các keyword xác định của bạn trên các search en-
gine results pages. Những hiểu biết về SERPs sẽ mang lại lợi ích to lớn cho bạn, doanh nghiệp bạn và chỉ ra 
cách thức để bạn có thể cải thiện website mình tốt hơn.

Những điều quan trọng SERPs đối với link builders:
1. Phát hiện ra địch thủ: điều này dễ hiểu thôi vì khi bạn search cùng 1 keyword trên các SE thì khi ra kết quả 
bạn cũng sẽ phát hiện ra các đổi thủ đang cạnh tranh với mình qua keyword đó.
2. Nó chỉ ra phân khúc thị trường nào mà bạn có thể tác động được.
3. Nó sẽ giúp chúng ta khảo sát các backlink. Bằng cách phân tích có chọn các dữ liệu bạn có thể nhận ra được 
link nào có ảnh hưởng đến kết quả trên SERPs.
4. Nó có thể là mục tiêu tuyệt vời cho các backlink tiềm năng, social profile, guest post/article pitches, com-
ment campaigns….
Cảnh báo: SERP có thể làm cho chúng ta dễ bị lạc đường. Mặc dù hầu hết trong các trường hợp chúng ta đều 
thực hiện thành công, rank cao và các top keyword luôn đứng vững phục vụ người dùng.

Công cụ phân tích dành cho SERPs
 1. Seo for Firefox
 2. SeoBook Toolbar
 3. Hostname & URL Frequency Counter
 4. Yahoo Site Explorer
 5. The SERPs Dominator Analysis Worksheet.
 6. The Link Qualification Worksheet

Phần tiếp theo chúng ta sẽ phân tích thêm về sự lựa chọn keyword, thu thập data và làm thế nào để sử dụng 
chúng 1 cách tốt nhất.

http://tapchiseo.com/link-builders-su-dung-uu-the-serp-dem-lai-loi-ich-nhu-the-nao/
http://tools.seobook.com/firefox/seo-for-firefox.html
http://tools.seobook.com/seo-toolbar/
http://link-building-tools.ontolo.com/URLAndHostnameCounter.php
http://siteexplorer.search.yahoo.com/
http://link-building-tools.ontolo.com/
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PAGERANK SCULPTING LUẬN BÀN

Chủ đề này trên google.com.vn có một bài viết của bạn 
seovietnam, còn ngoài ra các trang khác đi copy từ 
Tapchiseo.com - Microlink. 
Hiện nay khá ít chủ đề nói về vấn đề này bằng tiếng Việt 
nên Microlink luận bàn thêm để rõ hơn nữa, các bạn có 
thể tham khảo thêm bài viết của Seovietnam

 Từ gốc là PageRank Sculpting được tạm dịch là “Chế 
tác PageRank”. Mục đích cơ bản vẫn là quản lý link. 
Tổng quan:
Link chức năng đơn giản của nó là kết nối nơi này với 
nơi khác (có thể trên trang hoặc ngoài trang), hiểu đơn 
giản đó là một cây cầu kết nối site với site hoặc page với 
page. Khi Search Bot crawl Site chúng ta thì sẽ bắt gặp 
những link trên đó và nó sẽ lần theo những link đó, nếu 
link đó dẫn đến các site khác thì nó sẽ xem thử site đó 
nói gì về site bạn. 
Một khi đã nói đến Sculpting là nói rel=”nofollow”. 

Chúng ta cùng xem qua đoạn video củaa Matt Cutts trình bày: tại đây
“Nofollow” theo chúng ta dịch là sao?
Dịch là “đừng theo tôi nữa”? 
Đúng như vậy, khi ta add thuộc tính này vào thì ta muốn nói với các SE rằng: “hãy dừng crawle link này”.
Ta đặt thuộc tính này trong các meta tag để thông báo cho search engines đừng chạy theo.

Ví dụ như sau:
[code lang=”html”]
<a title=”Spam Topic” href=”http://trumspam.com/spamhoi” rel=”nofollow”>
Anh Google đừng vào link này nhé</a>
[/code]

Google quản lý vấn đề này thế nào?
Khi thuộc tính đã add vào thì google không follow theo và từ đó cũng sẽ không tranfer pagerank qua các link 
này. 
Ví dụ chúng ta nofollow 1 link có pagerank = 4 (giả sử thực tế ta không biết nó pr=4) thì có thể hiểu là ta mất 
đi 1 lợi thế rất lớn trong quá trình linkbuilding. 
Về cơ bản mục đích để ta sử dụng nofollow là drop đi các link không có tác dụng làm tăng rank.
Sau đây là vài minh chứng để ta thấy rõ hơn trong việc sử dụng nofollow:
 • Nội dung không đáng tin: nếu bạn đang link tới 1 trang nào đó nhưng độ tin tưởng không cao, điển 
hình nhất cho vấn đề này đó là các nội dung liên quan đến comment.
 • Paid links: nếu các bạn đã từng linkbuilding thì chắc không quá xa lạ tới thuật ngữ này, tạm hiểu đó 
là ta bỏ tiền ra mua một số link để tăng thứ hạng cao trên Google một cách nhanh nhất nhưng đây cũng là con 
dao hai lưỡi. Gặp trường hợp này xử như sau: 
  o Add thêm thuộc tính rel=”nofollow” vào <a> tag
  o Redirect qua một page trung gian và block bằng robots.txt
 • Các SE không thể đăng ký thành viên cho bạn và cũng không có lý do gì cho các bot follow theo link 
đó để làm gì cả, tốt nhất là nofollow.
* Note: ở đây chúng ta cần phân biệt robots.txt và rel=nofollow.

http://tapchiseo.com/pagerank-sculpting-luan-ban/
http://www.youtube.com/watch?v=x4UJS-LFRTU&feature=player_embedded
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2 CÁCH TÌM KEYWORD TỐT MÀ ĐƠN GIẢN

Đau đầu đi tìm cho mình 1 keyword ưng ý + 
đáp ứng đúng nhu cầu người dùng + thể hiện rõ 
content cần truyền tải là một điều rất khó. Vậy 
sao chúng ta không dựa vào chính nơi mà người 
dùng search để xem họ search cái gì? Và kết quả 
đó thế nào? Tính khả dụng keyword dự định của 
chúng ta là như thế nào?
 
1. Google search box
Không gì có thể định hướng cho chúng ta tốt hơn 
là google đặc biệt là về khoản SEO, những kết 
quả truy vấn trả về khi search sẽ là gợi ý tốt để có 

cái nhìn đúng đắn về keyword mà chúng ta đang có ý định “nuôi”. Ví dụ ở đây keyword chúng ta đang muốn 
kiểm nghiệm là “seo marketing” và đây là kết quả:
 
Với kết quả như hình bên thì chúng ta có thể thấy một danh sách được đưa ra gợi ý rất chi tiết và rõ ràng. Muốn 
kiểm nghiệm sâu hơn khi nghiên cứu keyword thì có thể click trực tiếp lên mỗi gợi ý. Mỗi gợi ý google đưa ra 
không phải ngẫu nhiên mà là dựa trên số lần search nhiều nhất đến các cụm từ liên quan trên, điều đó chứng 
tỏ đó là những keyword quan trọng và có tính cạnh tranh cao.
Tuy nhiên, đây dẫu sao vẫn là gợi ý mang tính tham khảo, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn keyword khác và 
phân tích nhiều dựa trên content và định hướng sản phẩm.

2. Google AdWords
Nên sử dụng tool này để có thêm những gợi ý giá trị. Ví dụ khi tớ cần gợi ý về keyword “SEO” thì được 
Google gợi ý như sau:

 
Một danh sách dài lê thê nhưng nhưng đã được tóm gọn để dễ nhìn hơn.
Đúc kết: trên đây chỉ là nêu ra để chúng ta có định hướng nên dựa vào các SE để có thể tìm ra các keyword 
ưng ý, ngoài ra còn có thể dựa vào Yahoo, Bing, Ask…. để có thể có cái nhìn tốt hơn.
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HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO BLOGGER ĐỂ SEO TỐT PHẦN I

Chúng ta đi vào vấn đề rất cơ bản, đó là các hướng dẫn cơ bản cho các blogger mới tập tành viết blog có thể 
SEO tốt hoặc chí ít cũng làm cho các bài viết của mình trở nên thân thiện với các SE. 

Trước hết vì sao chúng ta lại quan tâm đến 
Blog ngày càng nhiều như vậy?
Blog ngày càng quá phổ biến và không cần tốn 
quá nhiều công sức để tạo lập 1 blog cá nhân thay 
vì một website hoành tráng. Các nội dung được 
đưa lên blog ngày nay không còn mang nhiều 
tính chia sẽ tình cảm cá nhân dạng như: tình yêu, 
nhật ký, kỉ niệm…v..v… mà nội dung (content) 
bắt đầu hướng vào các sự việc mang tính phân 
tích thời sự hơn và có cả kinh doanh trong đó.
Thứ nữa đó là các framework mà chúng ta dùng 
để tạo lập blog ngày được tối ưu 1 cách hoàn 
toàn, hoàn toàn ở đây là đã có sự kiểm chứng. Có 
thể lấy ví dụ ra một vài cái như sau:

 • Giả sử bạn sử dụng wordpress để tạo blog thì các SEO vốn đã là 1 thế mạnh của framework này rồi  
  và có thể nói là rất mạnh ở hiện tại, nếu bạn dùng dịch vụ wordpress.org + plugin + theme tốt. Hiện 
  tại có khá nhiều công ty thứ 3 phát triển riêng cho wordpress về SEO.
 • Nếu bạn dùng blogger của google thì dĩ nhiên là sẽ được google ưu tiên.
 • Và còn khá nhiều nền tảng khác nữa nhưng ở đây Microlink chi nêu ra 2 “ông lớn” ở thời điểm hiện 
  tại và tốt nhất này.

Nếu bạn để ý mỗi khi search trên Google bên dưới sẽ có thêm 1 dòng chữ
Điều này chứng tỏ rằng blog đang ngày càng có 1 vị thế nhất định trên Google nói riêng và trong tương lai là 
của tất cả các SE nói chung.

Vậy Google biết gì về Blog của bạn?
Trước tiên chúng ta tìm hiểu căn bản về Google sở hữu dịch vụ nào liên quan đến SEO của chúng ta.
 1. Search
 2. Dịch vụ mail
 3. iGoogle
 4. Reader
 5. Feedburner
 6. Phân tích website
 7. Mạng quảng cáo kiếm tiền
 8. Youtube
Vâng, bên trên là các dịch và google sẽ collect data của chúng ta. Và đầu tiên đó là ta tính đến sự tin tưởng. 

http://google.com/
http://gmail.com/
http://igoogle.com/
http://reader.google.com/
http://feedburner.com/
http://google.com/analytics
http://adsense.com/
http://youtube.com/
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Nếu người dùng subscribes (một thuật ngữ) blog bạn càng nhiều thì độ tin cậy của blog bạn trên google càng 
cao. Vì sao lại như vậy? Vì nếu bạn vào một bài viết nào đó trên trang blog và comment lại hay bạn subscribes 
trang blog đó thì chứng tỏ bạn đã có một sự quan tâm nhất định đối với blog đó, chúng ta khoan hãy nói về 
quan tâm tới cái tốt hay xấu nhưng trước hết là đã có sự quan tâm.
Vấn đề tiếp theo vẫn liên quan đến sự tin tưởng nhưng lần này là liên kết (link).
Nếu có 1 website/ blog nào đó liên kết đến bạn thì bạn cũng nên chọn lựa trước khi liên kết, không phải chúng 
ta quá khó khăn mà ở đây liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Chúng ta thử ví dụ rất đơn giản: nhà bạn (blog) trong 
1 khu phố và bạn muốn được cái bằng khen “Gia đình văn hóa” thì bạn không thể suốt ngày tiếp các vị khách 
nhậu nhẹt, cờ bạc … làm như vậy bạn sẽ mất lòng tin và không được cái bằng khen đó.
Các điểm tốt của link liên kết ta cần quan tâm như sau: link có chất lượng (có thể đánh giá qua PR, Alexa), 
link có liên quan đến nội dung blog của ta…

Điểm gì khác nhau giữa Blog và Website (tĩnh, động)
SEO cho blog vẫn có những điểm rất khác khi ta SEO cho website. Khác không có nghĩa là khó mà có phần 
dễ hơn vì như ta đã biết website thì phải tự tay thiết kế và cũng có framework nhưng framework này thuộc về 
code như: dotnet2.0, 3.5 hay php4, php5, jsp, strut1, strut2…. còn framework của blog là 1 nền tảng có sẵn với 
các chức năng cơ bản đã có sẵn và code đã được tối ưu và bạn chỉ việc… setup và viết bài.
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HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CHO BLOGGER ĐỂ SEO TỐT PHẦN II

Bản chất xã hội của blog:
 • RSS và  feed readers làm cho người đọc 
  tiếp cận nội dung bạn được dễ dàng và tự 
  động. Tính năng này đang được google 
  phát triển với 1 dịch vụ được gọi là: 
  Google PuSH.
 • Dễ tạo hiệu ứng, đối với các blog đã nổi 
  thì việc một bài viết có hàng trăm thậm 
  chí lên đến hàng ngàn comment là 
  chuyện tất yếu. Có sự liên kết rất cao.
 • Bình dân vì ai cũng có thể tạo một blog 
  và tham gia viết bài, có hai hướng đó là 

bài viết ta hot thì nhận được các comment dần dần sẽ tạo thành một lượng độc giả trung thành, 2 là chúng ta 
đi comment cho các bài viết khác tạo nên các con đường mòn dẫn đi khắp nơi.

Domain & Hosting  (có thể đọc bài viết: 4 bước lập một blog wordpress)
Một khi nhắc đến SEO và tự thân vận động cho các bài viết của mình thì chúng ta nên có một domain & host-
ing để có thể control được nhiều thứ từ giao diện, code, plugin,…
Về vấn đề mua ở đâu, như thế nào thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm qua các nah2 cung cấp dịch vụ. Có một 
vài chú ý ở đây dành riêng cho các blogger:
 • Hiện tại các hosting Việt Nam chưa có thêm chức năng tối ưu hóa sẵn dành cho WordPress nhưng 
  các hosting nước ngoài có chức năng này. Sẽ rất tốt khi ta mua một hosting đã được tối ưu dành riêng 
  cho WordPress.
 • Nền tảng: Microlink khuyên dùng wordpress vì tính tiện lợi và các khả năng thân thiện đối với SE rất 
  cao.

Nghiên cứu keyword
Đây là vấn đề này muôn thưở và luôn được nhắc đến trong SEO. Các bạn có thể search vấn đề này trong tap-
chiseo.com, chỉ có 1 vài chú ý nho nhỏ nhưng bắt buộc phải biết như sau:
 • Xác định nội dung đích của blog là gì? Sau đó liệt kê 1 danh sách các keyword liên quan.
 • Viết content có liên quan đến keyword và ít nhất là trong mỗi bài viết đều có chưa keyword.
 • Viết title có chứa keyword.

Tương tác với các Social Media
Thật là phí phạm khi các bài viết của chúng ta không được public lên các Social Media: Facebook, twitter, 
google buzz,.. Microlink xin giới thiệu một vài plugin cơ bản:
 • WP Google-buzz
 • TweetMeme
 • Simple Facebook Share Button
 • WP to Twitter
 • SexyBookmarks

Viết bài
Nên giữ tốc độ viết bài ví dụ như: 2 ngày/ bài hay 3 bài/ ngày chứ không nên cả tuần không có bài nào đến 
cuối tuần dồn 7 bài một lần là điều không nên, dễ làm cho người đọc cảm giác ngộp thông tin. 
Viết blog bây giờ không giống như blog lúc trước một dạng văn chương blog, khó ai  có thể đọc một bài dài 
lê thê.

http://tapchiseo.com/4-buoc-de-dang-de-co-1-blog-wordpress/
http://arpitshah.com/plugins/wp-google-buzz/
http://tweetmeme.com/about/plugins
http://www.ethitter.com/plugins/simple-facebook-share-button/
http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/
http://sexybookmarks.net/
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Bài viết nên có phân đoạn, trong một đoạn cũng cần chú ý câu đầu tiên rất quan trọng. Nên có hình ảnh minh 
họa (lưu ý tối ưu cả hình ảnh cho SEO). 
Bài viết không nên copy/ paste từ các nguồn khác trừ khi blog bạn như 1 trang báo tin tức còn không thì điều 
này hoàn toàn vô dụng trong việc thân thiện với các SE.
Google thừa thông minh để biết giữa 2 bài viết giống nhau thì bài nào ra đời trước. Nói chung không phải là 
nó không có tác dụng trừ khi blog bạn có PR cao(4, hoặc 5), Alexa tầm <200k …. và độ lâu đời của domain 
đó, khi copy về thì đôi khi nội dung được copy về hiển thị trên cả kết quả tìm kiếm của mình nhưng vậy không 
xấu hoàn toàn. Nếu bạn chưa nổi thì có thể dựa vào vấn đề này (đây cũng là 1 cách SEO tốt: viết bài đăng lên 
các blog/ website nổi tiếng).
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HTML SEMANTIC WEB SEO

Đầu tiên semantic nghĩa là “Ngữ nghĩa”, vậy chúng ta tạm 
thời hiểu semantic web làm cho các website hiểu được những 
thông tin, dịch vụ được xác định trên internet và đáp ứng 
được những yêu cầu của người dùng. 
Semantic web chính là dữ liệu của một website. Giải thíchcó 
vẻ đơn giản nhưng để làm được những điều như thế thì bạn 
phải trải qua một quá trình khá khó khăn.

Trích từ blog của blogger 2K - Đăng Khôi: 
“Tại sao gộp chung Semantic Web và SEO vào trong bài này, 
lý do là các bộ máy tìm kiếm ngày càng chú trọng đến nội 
dung của các trang web, nội dung có thực sự hữu ích đến 
người dùng hay không, và đặt trọng số vào các phần nào 
trong trang web khi thực hiện “cào”.”

”Cào” ở đây ý của 2K đó là các Search Engine  thực hiện 
crawl website chúng ta, thả bọ và scan website chúng ta.
Chúng ta đã qua cái thời CSS1 và đang trong thời của CSS3 

(nhưng vẫn còn khá nhiều website vẫn duy trì CSS2 vì lý do gì là của các website đó). 

Tiếp tục trích từ 2K 
“Vậy việc đầu tiên chúng ta phải chú ý là sử dụng đúng thẻ HTML cho từng nội dung khác nhau.” 

Vấn đề này rất quan trọng một khi chúng ta nói về SEO vì hầu như các coder thường hay bỏ qua vấn đề này 
và chỉ biết đóng mở các thẻ chứ không phân biệt content nào tương thích với html tag nào, 1 điều quan trọng 
trong SEO đó là các SEOer phải làm việc ngay từ những ngày đầu tiên song hành cùng với coder. <<< Rất 
quan trọng.

Bogger trên có nói đến tầm quan trọng của html tag H: 
“Thẻ đầu tiên được nhắc đến là dòng họ “hát”. Nếu dòng nội dung của bạn là tiêu đề cho một đoạn văn bản 
hay một nhóm các nội dung khác, bạn nên sử dụng các thẻ “hát” từ <h1> đến <h6>. Việc chuyển từ CSS 1 
sang CSS 2 không phải là chuyển toàn bộ thẻ <table> sang thẻ <div>. Thẻ <div> để định dạng khối chung 
chung, không hề có ý nghĩa ngữ nghĩa và tất nhiên không được đặt trọng số trong việc “cào” của các công cụ 
tìm kiếm. Và các công cụ tìm kiếm chỉ đặt trọng số cho các phần nội dung được đặt trong các nhóm thẻ nội 
dung – trong đó, thẻ “hát” được đặt trong số rất cao. “ 

Việc sử dụng html tag H rất quan trọng, các bạn có thể đọc bài viết của 2K để có thể rõ hơn. 
Chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết. Với sự tăng nhanh của Semantic Web, tất cả các dữ liệu và cấu trúc được tổ 
chức 1 cách hoàn toàn để cho các SE biết chính xác là chúng ta đang tìm kiếm cái gì. Giờ đây với những người 
không có cả kiến thức về lập trình cũng có thể tạo dựng nên những cấu trúc tốt nhất thông qua các dịch vụ hổ 
trợ sẳn có như : wordpress, blogger,… và hầu như tất cả các thông tin đã được tối ưu hóa cho các SE (chúng 
ta nói về cơ bản là tốt cho các SE chứ không nói là tốt nhất tức là lên top) .
Có một câu nói: Semantic Web + SEO = SEO ++.
Quả thật điều này không hề sai việc kết hợp kỹ thuật SEO thô với viết clean HTML kết hợp với các robots cho 
phép xâm nhập vào các nội dung site thì rất tốt. Chúng ta sử dụng CSS để trình bày các layer, thực hiện các 
cấu trúc link tốt, tối ưu metadata, tối ưu content mỗi phần đều là 1 lĩnh vực cần được quan tâm đúng mực trong 
cả SEO lẫn HTML. Mọi ngươi thường cho rằng SEO là dễ dàng, thật sự đối với một  SEOer là một người có 

http://blog.dangkhoi.info/
http://blog.dangkhoi.info/
http://blog.dangkhoi.info/
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kiến thức rất tổng quát nhưng phải vững, không đơn giản như những người mới tìm hiểu về SEO thì chỉ thấy 
bề nổi các kỹ thuật thô.
SEO luôn thay đổi nhưng sự thay đổi đó không thiên về kỹ thuật, nhìn chung thì nó như nhau, nhưng về khoản 
thời gian này thì cái này được chú trọng cái kia yếu đi và đến thời điểm khác thì là ngược lại. Có chăng là sự 
thay đổi đó phù hợp với các SE ở thời điểm đó.  Điều quan trọng NHẤT, đó là thói quen người dùng, dù cho 
các SE có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì sự thay đổi đó vẫn là để đáp ứng phù hợp với thị hiếu người dùng 
chứ họ không thể thay đổi một cách tùy tiện được. Họ phải nghiên cứu rất kỹ thói quen của người dùng ở thời 
điểm này như thế nào rồi mới đưa ra các thuật toán hợp lý. Vì vậy SEOer phải có kỹ năng phân tích tốt.
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CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SEO COPYWRITING

SEO copywriting, không phải ai cũng có được kỹ thuật này 
vì nó thuộc về viết lách, được dùng để thuyết phục người 
đọc ở lại trang lâu hơn với các câu từ mạch lạc rõ ràng.  
Nhìn chung lại nó tối ưu khi được search trên các SE và tăng 
traffic cho wesbite. Công việc cũng khá đơn giản thôi đó là 
tìm ra mỗi tương quan giữa keyword và các text mà người 
dùng có khả năng search sau đó là…. viết.
Hiện tại giờ đây Google ngày càng chú trọng vào nội dung. 
Bạn viết cái gì và nội dung đó có mang lại sự hữu ích đối với 
cộng đồng hay không và điều này thì thường khi ta nghe đến 
SEO thì hay bị quên ngay lần đầu mà chỉ chú trọng vào các 

kỹ thuật thô, ở đây từ thô dùng để ám chỉ các kỹ thuật phải làm trong SEO nhưng khi thực hiện xong rồi thì để 
đó hoặc xem sự tiển triển tới đâu. Trong khi đó, về phần nội dung thường là giao phó cho khách hàng muốn 
làm sao thì làm và điều này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại trong SEO.
Sau đây Microlink sẽ đưa ra các quy luật cơ bản thuộc về SEO Copywritting, gọi là quy luật để mọi người có 
cái nhìn trọng tâm hơn:
 • Keyword Research
  o Tức là trước khi làm cái gì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu những cái trọng tâm và ở đây 
   là keyword (có thể ở hiện tại keyword đã không còn được google chú trọng nhưng SEO thì có 
   thể thay đổi liên tục vì vậy đây vẫn là một việc phải làm), tìm hiểu xem những keyword hoặc 
   cụm keyword nào thực sự là sản phẩm chủ đạo của website và từ đó tạo ra mối quan hệ chặt 
   chẽ giữa các bài viết với keyword đã được chọn. Có khá nhiều cách để nghiên cứu keyword 
   và chúng ta có thể dựa vào các công cụ để làm điều này. Bài viết tham khảo.
 • Viết các miêu tả
  o Viết miêu tả cho tất cả những gì có thể miêu tả đó là điều tốt nhất từ miêu tả website cho đến 
   tiêu đề bài viết. Có 1 miêu tả mà bắt buộc phải làm đó là miêu tả cho hình ảnh bằng cách 
   thêm thuộc tính ALT vào mỗi hình. Mỗi đoạn văn không được 250 ký tự, muốn biết đích xác 
   chúng ta có thể dùng 1 addon của firefox có tên: word count plus.
  o Meta Description chỉ nên viết từ 50 đến 150 từ là chuẩn.
  o Sau đây là thông tin về sự tương quan các keyword trong tomcatblog.info, tuy chưa cao 
   nhưng các chỉ số này cũng khá tốt và có chiều hướng tăng. 
 • Title Relevance: 100 %
 • Meta Description Relevance: 79.17 %
 • Meta Keywords Relevance: 73.33 %
 • Cần tránh Duplicate Content
  o Tức là tránh nội dung lặp lại một khi Google Bot phát hiện ra nó sẽ remove trang duplicate 
   content (nếu bạn copy ở đâu đó 1 content về trang bạn thì google không tin nội dung đó cho 
   website bạn), hiện nay tình trang này cực kỳ phổ biến và google thừa thông tin để hiểu bạn 
   copy nội dung đó từ trang nào. Bạn đừng nghĩ cứ copy thật nhiều về website mình mà không 
   để backlink thì chủ nhân bài viết không biết, nhưng google thì có và người thiệt cuối cùng 
   vẫn là bạn.
 • Keyword Optimization
  o Cần có sự kết hợp chặt chẽ keywords trên mỗi tiêu đề trang, HTML headings (H1-6), meta de
   scription và meta keywords. Không phải cứ mỗi chỗ là 1 keyword khác nhau mà nên có sự 
   thống nhất từ trên cho xuống dười và ta bắt đầu quá trình nuôi dưỡng những keyword này.
  o Page Title xuất hiện trên thanh top bar của các trình duyệt và đôi khi nó cũng xuất hiện trong 
   các kết quả được tìm kiếm.

http://tapchiseo.com/2-cach-tim-keyword-tot-ma-don-gian/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4718


CONNECTING SITE

http://microlink.vn 16

CONNECTING SITE

http://microlink.vn

  o H1-6 tags là những tag in hoa cho các tiêu đề đầu dòng.
  o Việc phân tích keyword và tối ưu hóa nó thế nào các bạn có thể tìm thấy trên tapchiseo.
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SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO): HƯỚNG DẪN CƠ BẢN
Bài viết tập hợp và cũng cố lại 1 số kiến thức cơ bản về SEO. Với phần nội dung như sau:
 • Search Engine là gì?
 • SEO là gì?
 • Bộ máy tìm kiếm làm việc như thế nào?
 • Làm thế nào để biết website có được SE indexed chưa?
 • Làm thế nào để đưa site vào SE?
 • Những điểm cần lưu ý trước khi bắt đầu SEO.

Search Engine là gì?
SE là 1 công cụ giúp cho người dùng có thể lấy được thông tin bằng cách type text lên search box và click 
search button để submit. Một lượng lớn thông tin có thể lấy được thông qua các keyword hoặc 1 cụm key-
word.
SE tập hợp 1 lượng data khổng lồ bao gồm: web pages, images, các sản phẩm, các tin tức, videos và rất nhiều 
các thể loại dữ liệu khác.
Các SE hiện tại đang phổ biến trên thế giới:
 ·  Google
 ·  Yahoo
 ·  Bing
 ·  Ask.com
 ·  Aol
 ·  Alta Vista

SEO là gì?
SEO là cách thức tối ưu hóa hoạt động của trang web bằng cách cải thiện cả về bên trong(nội dung) và bên 
ngoài(giao diện) để tăng lượng truy cập từ các bộ máy tiềm kiếm từ đó phân tích tìm ra các khách hàng tiềm 
năng. Tham khảo thêm!

Bộ máy tìm kiếm làm việc như 
thế nào?
Trong bài viết Microlink cũng đã 
đề cập đến vấn đề này, trong bài 
viết này xin nói rõ hơn 1 chút nữa 
về vấn đề: Processing Queries.
Chúng ta có thể nhìn vào tiến 
trình bức hình bên là có thể hiểu 
rõ hơn.
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Làm sao để biết website có được SE indexed chưa?
Theo 3 bước đơn giản sau đây:
 1. Gõ vào : www.Google.com, www.Yahoo.com, www.Bing.com
 2. Đánh vào search box: Site: www.yourdomain.com
 3. Submit search

Nếu site chúng ta đã được listed thì sẽ có kết quả còn nếu chưa thì không.

Làm thế nào để đưa site vào SE?
1. Đưa vào Google
Đến địa chỉ : www.google.com/addurl và thao tác như 
hình bên.

http://www.google.com/addurl
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2. Đưa vào Yahoo
Đến địa chỉ: http://siteex-
plorer.search.yahoo.com/
submit và thao tác như 
hình bên.

3. Đưa vào Bing
Đến địa chỉ: www.bing.
com/docs/submit.aspx và 
thao tác như hình bên.
 

Những điểm cần lưu ý trước khi bắt đầu SEO
 • Chú ý vào content cho thật tốt, mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Không cần viết nhiều nhưng 
  phải là tự viết hạn chế tình trạng copy/paste.
 • Tối ưu CSS.
 • Viết các title tốt và thể hiện tính tương quan keyword với content trong bài viết.
 • Add các H tags vào heading bài viết.
 • Add thuộc tính ALT vào các image.
 • Sử dụng tag anchor (neo) cho bài viết.
 • Trang HTMl size không được quá từ 50 – > 100 KB.
 • Sử dụng các link điều hướng và breadcrumb.

Những địa chỉ hữu ích:
 1. Keywords
 2. [PDF] Search Engine Optimization Starter Guide
 3. Meta tags
 4. Provide unique and relevant content
 5. Google Features: Query suggestions
 6. Google keyword tool
 7. Wordtracker
 8. Keyword Discovery
 9. Google Basics – Serving results 
 10. HTML suggestions
 11. Making sure your content is text-based and readable
 12. Google – Site’s index stats

http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit
http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit
http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit
http://www.bing.com/docs/submit.aspx
http://www.bing.com/docs/submit.aspx
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35255
http://www.google.com/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=79812
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66361
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=106230
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://freekeywords.wordtracker.com/
http://www.keyworddiscovery.com/search.html
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=70897#3
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=114016
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=72746
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35256
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9 BƯỚC ĐỂ SEO THÀNH CÔNG-BƯỚC 1-PHẦN 1

Đây là 1 seri 9 bước để SEO thành công bao gồm từ chi tiết tìm hiểu cặn kẽ cho đến những kiến thức cao hơn, 
bài viết này được lấy từ nguồn thedailyanchor Microlink xin trích dịch và biên tập lại với ngôn từ dể hiểu nhất 
(bao gồm các kiến thức và kinh nghiệm thực hiện cho khách hàng của Microlink) để các bạn có thể nắm bắt 
được. Chúng ta sẽ đi từ bài đầu tiên sẽ mang khá nhiều kiến thức mà các bạn nghiên cứu về SEO đã biết rồi 
nhưng chúng ta sẽ đi đúng quy trình bài viết.

Search Engine Optimization -  giới thiệu và tổng quát
Bài viết này khảo sát tỉ mỉ về các thành phần của Search Engine Optimization. 
Seri bài viết này không nhằm mục đích đưa ra các “bí mật” để nâng cao thứ hạng trên các kết quả tìm kiếm và 
cũng không bảo đảm rằng rank của bạn sẽ cao hơn đối thủ.
Hãy xem đây như là một hướng dẫn tham khảo chứ không phải hướng dẫn sử dụng. Ví dụ vui thì coi như đang 
trò chuyện với đầu bếp về cách nấu 1 món ăn ngon hơn là một cuốn sách hướng dẫn bạn nấu ăn thành công.
Định nghĩa theo Microlink như sau: “Search Engine Optimization là 1 quá trình tạo dựng và cập nhật website 
nhằm tăng rank trên các kết quả tìm kiếm và với mục tiêu tăng chất lượng traffic. Cần phải thực hiện các thao 
tác (site architecture, link structure, content, keywords, title tags, etc.) and off page (link building.)“
Điều quan trọng trong định nghĩa trên đó chính là “tiến trình”.
SEO không phải là việc gì đó mà chỉ làm một lần là thành công mà đó là một chuỗi các hành động kết hợp giữa 
việc tối ưu hóa và kinh nghiệm bản thân để tăng hiệu suất trên các kết quả tìm kiếm.
SEO cần phải có:
 Thời gian + Kỹ năng tối ưu hóa + Tài nguyên (có thể là các tool analytics bổ trợ)

Cần phân biệt giữa SEO và SEM
Bạn không được lẫn lộn giữa Search Engine Optimization (SEO) với Search Engine Marketing (SEM). SEM 
là một thuật ngữ chung trong đó bao gồm SEO và Paid Search Advertising (quảng cáo tính tiền).
SEM = Một hình thức internet marketing tìm kiếm để thúc đẩy các website trên Search Engine Results Pages 
(SERPs) với 2 thể loại đó là non-paid/natural (SEO) và tính tiền (trả tiền cho vị trí, quảng cáo theo ngữ cảnh, 
paid inclusion). SEM cũng là từ được viết tắt của Search Engine Marketer, các Marketer cũng thực hiện công 
việc SEM.
SEO = Là 1 nhánh của SEM chỉ có các hình thức non-paid/organic/natural/algorithmic. Một lần nữa đọc lại 
về phần định nghĩa và SEO cũng là từ viết tắt của Search Engine Optimizer. Thường thì SEO đòi hỏi tốn thời 
gian và công sức hơn SEM rất nhiều.
Paid Search Advertising = Cũng là 1 nhánh của SEM nhưng là với hình thức quảng cáo trả tiền và còn được 
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biết với cái tên gọi Pay Per Click. Search Engine Results Pages (SERPs) hiển thị các quảng cáo văn bản có 
liên quan đến liên kết khi mang người dùng sử dụng các SE để tìm kiếm một từ cụ thể. Ví dụ nếu bạn mua một 
từ khóa trên google với tên: “giầy da mèo Tom” thì khi người dùng search từ giầy da nó sẽ hiển thị trên trang 
tìm kiếm nhưng ở một ví trí khác chứ không phải là vị trí theo thứ tự trong trang đầu. 

Xem hình bên dưới

Và có phí nhất định được tính với mỗi lần click gọi là Click Through Rate (CTR). Giá trị của hình thức này 
chính là vị trí xuất hiện của nó. Trong khi SEO được xem như là một bộ môn khoa học mang tính nghệ thuật 
thì Praid Search Advetising lại được xem như là một cuộc đấu giá.
Với Praid Search Advetising thì chỉ phụ thuộc vào 2 yếu tố đó là túi tiền của bạn thế nào và keyword thế là 
xong khác với SEO là bạn phải có nội dung tốt, link chất lượng v..v.. và v.v..

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bức tranh tiếp theo. 
Có đến 86% lượt click trên Search Engine Results 
Page được thực hiện là do SEO và chỉ có 14% là 
của SEM
(Source: Beussery). 
Và cũng có đến 60% lượt click đầu tiên đến từ 
SEO và SEM, vậy nếu bạn không SEO và SEM 
bạn đã bỏ lở bao nhiêu cơ hội (kinh doanh lẫn 
không kinh doanh).

http://www.beussery.com/blog/index.php/topic/tags/sem/
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Giá trị của Search Engine Optimization
Người dùng tìm kiếm được xem như là  1 người đang đi vào siêu thị tìm mua hàng hóa
37% mọi người online và mua hàng hóa thông qua các SE và 56% trong số này thực hiện công việc thông qua 
các local SE(search trực tiếp trên 1 trang mua bán nào đó) và 80% trong số này được gọi là khách hàng tiềm 
năng. 60% những người đi mua hàng online sẽ chi trả cho món hàng của mình (Source: Network Solutions).

Source: SearchEngineLowDown.com

Google đã thống trị thì trường tìm kiếm trong thập kỉ qua nhưng hiện tại thì Microsoft cũng đã cho ra công cụ 
Bing thay thế cho MSN/ Live Search và bây giờ thì có lẽ chưa thấy gì nhưng trong vài năm tới thì sẽ được sự 
cân bằng. Hầu hết bây giờ Bing đều xây dựng traffic dựa trên Yahoo(Yahoo! is now powered by Bing).

Sau đây là thông tin Search Engine market vào tháng 8 - 2009:

http://www.networksolutions.com/
http://www.searchenginelowdown.com/
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Source: StatCounter
Bảng thông tin Search Engine market trong vòng 3 năm trở lại đây:

Source: SEOConsultants.com

http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-daily-20080701-20090812
http://www.seoconsultants.com/
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Các con số bên trên mang ý nghĩa như thế nào?
Mặc dù lợi ích mang từ SEO đến là rất lớn nhưng chỉ có 17% các doanh nghiệp vừa và nhỏ có một kế  hoạch 
marketing online cho mình và còn khủng khiếp hơn với 83% các webmaster có ý nghĩ “trời sinh voi ắt sinh cỏ” 
(tạo website ra và nghĩ thế nào cũng có người biết đến).  Hãy tỉnh giấc trước khi quá muộn, trừ khi bạn là cái 
chợ cung cấp mọi thứ thì may ra người dùng biết đến bạn còn không thì hãy nghĩ đến SEO (Source: Network 
Solutions).
SEO thật sự không hấp dẫn bạn? Hãy ngồi xuống lấy bút viết và 1 cái máy tính ra tính toán xem trong tháng 
rồi không SEO bạn đã mất bao nhiêu khách hàng? Và hãy thử SEO và làm 1 bảng so sanh với trước khi SEO 
nó như thế nào?

Ví dụ 1 cách tính như sau:
10,000 lượt search/ngày X 70% Google market share X 10% CTR X 5% conversion rate X $100 transaction 
amount = $3,500/day or around $1,280,000/year. 
Những con số hấp dẫn này liệu có có ý nghĩa thế nào với Marketing?

http://www.networksolutions.com/
http://www.networksolutions.com/
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9 BƯỚC ĐỂ SEO THÀNH CÔNG-BƯỚC 1-PHẦN 2
  

Google quyết định Page Rank của 1 website như thế nào?
Công thức cơ bản được định như sau:
 Tính tương thích + Tính phổ biến + Độ tin cậy = Ranking Website Good

Nếu nếu dung website bạn có mối tương quan tốt với keyword thì sẽ được google đánh giá là có tính phổ biến 
(các inbound link đến page nhiều), và đánh giá độ tin cậy qua độ tuổi của domain(tức là thời hạn tồn tại trên 
mạng của domain đó), link wieght…và dần dần bạn đã đi đúng hướng.

Tính tương thích: Được quyết định khi mà nội dung trang web được trả về khi có một truy vấn tìm kiếm. Tính 
tương thích càng tăng khi các keyword xuất hiện cùng lúc trên nhiều page hoặc nhiều keyword trên 1 page, 
đặc biệt lưu ý khi xuất hiện trên title tag hoặc heading tag (H1, H2,H3).

Tính phổ biến: Tầm quan trọng của 1 trang web được xác định bằng lượng liên kết đến trang đó từ các nguồn 
khác. Tính phổ biến càng tăng khi có thêm các link mới đến. Có 1 điều cần chú ý đó là các SE không chỉ đánh 
giá các đường link đến với trang web mà còn đánh giá chật lượng đường link đó như thế nào nữa.
Độ tin cậy: phụ thuộc vào giá trị của links và nội dung. Như đã nói bên trên thì càng nhiều đường links đến 
page bạn thì độ phổ biến nội dung càng cao.

Nội dung là ưu tiên hàng đầu
Điều này cần phải xoáy vào ý nghĩ của bạn và bạn cần nhớ là bạn phục vụ khách hàng chứ không phải phục 
dịch cho các SE. Rank cao chỉ là để đánh giá một mặt nào đó chứ thực sự các khách hàng khi tìm kiếm không 
quan tâm site bạn rank PG bao nhiêu hay Alexa bạn như thế nào? Quạn trọng nhất vẫn là nội dung. 
Tâm lý cần phải nhanh và không tốn thời gian đó chính là các đối tác của các SEOer, thật khó để có thể có 
hiệu ứng trong một thời gian ngắn đối với SEO chí ít cũng phải ba tháng hoặc sáu tháng và để lên top thì mất 
cả năm. Nhưng không phải là không có cách nếu muốn nhanh? 
Hãy nghĩ đến AdWords campaign (có tính phí của Google) nhưng hãy nhớ khi sử dụng trường hợp này bạn 
chi có thể lấy được tầm 14% traffic mà thôi. 
Hãy nhớ SEO cần thời gian và kiên trì mới có kết quả và khi bạn đã tham gia trò chơi này thì hãy chơi cho 
đúng luật, trên thế giới cũng có cả những SEOer mũ đen chuyên dùng các thủ thuật gian lận.
Keyword đi liền với nội dung đó là điều cần phải nhớ.



CONNECTING SITE

http://microlink.vn 26

CONNECTING SITE

http://microlink.vn

Hôm nay có thể hiệu quả nhưng ngày mai đã lỗi thời
Tất cả những điều bạn đọc trên đây có thể hiện tại nó đúng nhưng không ai biết được tuần sau hay tháng sau 
điều đó chỉ là dĩ vãng? SEO là vậy. 
Thuật toán của các SE có thể thay đổi, keyword có thể thay đổi (ví dụ có thể năm sau lại có quan niệm keyword 
không là gì). Có rất nhiều công thức dùng cho SEO đúng 10 năm trở lại đây nhưng đã có rất nhiều thay đổi 
trong năm vừa qua và hiện tại thì điều đó thay đổi hàng tháng.
Google update các thuật toán của họ thường xuyên hơn là chúng ta biết -  hàng tháng? Có một vài thay đổi 
nhỏ bạn nên tham khảo tại đây

Search Engine Spiders
Các SE xem website bạn bằng nhiều cách khác nhau. Cách mô tả đơn giản nhất cho việc này là hình dung 
một người đứng từ bên ngoài và nhìn vào website của bạn, họ không thể thiết kế các logo của bạn hay tạo các 
image trên website bạn mà chỉ có thể đọc và copy. Search engine spiders/robots là những chương trình (vd : 
GoogleBot) bằng các phương pháp như browse/crawl/spider lùng sục khắp internet (để hiểu hơn bạn nên đọc 
bài viết Bộ máy tìm kiếm làm việc như thế nào).
Các spider bắt đầu công việc bằng tìm kiếm 1 danh sách các URLs để viếng thăm, nhận dạng tất cả hyperlinks 
của page đó, sau đó lại add các link đó vào lần viếng thăm kế tiếp. Thông tin này sẽ được indexed vào các SE, 
và sau khi chạy thuật toán thì link được hiển thị và rank được đưa lên phù hợp cho các kết quả tìm kiếm. Tất 
cả các SE đều có riêng cho mình các spider.
Nếu bạn muốn test những gì Microlink đề cập thì có thể nhờ đến tool Yellowpipe’s LynxViewer sau đó thì hãy 
trải nghiệm.
Hãy nhớ là việc để cho các spider thực hiện công việc của nó trên site bạn trơn tru là cực kỳ quan trọng, ví dụ 
các spider không thể xem image thì hãy luôn sử dụng thuộc tính “ALT” … và còn nhiều thứ khác nữa.

http://searchengineland.com/caffeine-googles-new-search-index-23823
http://tapchiseo.com/bo-may-tim-kiem-lam-viec-nhu-the-nao
http://www.yellowpipe.com/yis/tools/lynx/lynx_viewer.php
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9 BƯỚC ĐỂ SEO THÀNH CÔNG-BƯỚC 1-PHẦN CUỐI

Những điều sau đây sẽ làm cho các spider mơ hồ về website của bạn:
 • URL với 2 tham số động. VD: http://tomcatblog.info/category.php?id=4&post=34rr&User=%Tom%, 
  tất nhiên với những URL như điều đầu tiên sẽ làm rối người dùng và khó nhớ đến thứ 2 đó là làm 
  cho các spider miễn cưỡng hoặc không crawl.
 • Page có hơn 100 link duy nhất đến các trang # trên site (điều này rất ít gặp).
 • Page được click 3 lần mới đến được từ trang chủ(trang bị chôn quá sâu) sẽ thường bị các spider từ 
  chối trừ khi có khá nhiều external link(link ngoại) liên kết đến site.
 • Page cần các “session id” hoặc cookies để được điều hướng mới đến được (spider không phải các 
  browser nên có không thể giữ lại các trang kiểu như vậy).
 • Page bị chia cắt bới các “frame” sẽ cản trở việc crawling và làm lộn xộn đối với việc xếp rank.

Những điều sau đây sẽ giết chết các spider:
 • Pages được điều hướng đến bởi các submit button (coder rất rõ về điều này).
 • Pages hiển thị khi được xổ xuống từ các drop menu (spider không thể bypass được các javascript).
 • Các tài liệu được tìm thấy trong search box (spider vẫn chưa đủ thông minh về điều này)
 • Tài liệu bị khóa có chủ đích (trong trường hợp này là do bạn sử dụng các robots.txt)
 • Pages cần phải login.
 • Pages cần phải redirect mới thấy được thông tin.
 • Pages load chậm, vài giây thì không vấn đề gì cả nhưng mất đến 20s để load thì là 1 vấn đề lớn.
Để chắc chắn rằng trang của chúng ta luôn được các spider crawl hoàn toàn thì cần cung cấp các direct link 
HTML đến các trang mà cần được crawl. Tổng thể, nếu trang không thể vào được từ trang chủ bằng click thì 
cũng giống như không thể vào được bằng các SE.

Không nên gian lận:
Đây cũng như là một lời nhắc nhở cho những ai có ý định có một kết quả như ý chỉ sau một thời gian ngắn đối 
với SEO và cần chú ý những điều sau:
 • Cần tránh duplicate content. Nếu chúng ta chỉ có một trang sản phẩm nhưng lại được truy cập bởi 
  nhiều URL cùng một lúc, spider sẽ hiểu chúng ta có cùng một nội dung nhưng lại được đặt tại nhiều 
  nơi. Khi spider phát hiện nó sẽ bỏ qua trường hợp này. Chúng ta gặp phổ biến nhất vấn đề này đó là 
  config domain không rõ ràng giữa www và không www.
 • Không copy nội dung từ site khác. Google thật sự không thích tìm thấy duplicate content trên site 
  chúng ta.
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 • Không liên kết với những “hàng xóm xấu”. Nếu chúng ta liên kết với những spam site thì google 
  cũng nghĩ chúng ta là đồng phạm…
 • Không nên ẩn các hình ảnh, vấn đề SEO Image cần được quan tâm hơn rất nhiều, và được nhắc đến 
  nhiều lần về sử dụng thuộc tính “ALT”.

Đừng quá ngốc
 • Trước khi change URL thì hãy tham khảo về 301 redirects.
 • Đừng lẫn lộn giữa 301 redirects với 302 redirects. Cần xem qua chủ đề này tại link này.
 • Đừng xây dựng site bằng Flash nếu có ý muốn SEO.
 • Đừng sử dụng Title tags giống nhau cho tất cả các page trên site.
 • Frames (hiển thị nhiều trang nhỏ trên 1 trang đơn, 1 dạng cắt trang ra thành các phần). Điều này sẽ 
  làm các link tới nội dung trở nên sâu hơn và chúng ta không nên sử dụng.
 • Javascript. Sử dụng tiết kiệm và thông minh, không nên sử dụng vào việc điều hướng. Javascript 
  menus luôn không được các SE truy cập nhưng đa phần thì chúng ta đều dùng vì vậy cần có sitemap 
  và HTML điều hướng ở footer.

http://www.mattcutts.com/blog/seo-advice-discussing-302-redirects/
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TỐI ƯU HÓA CẤU TRÚC URL TRỞ NÊN THÂN THIỆN 
VỚI CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Tại sao phải tối ưu hóa URL?
Nguyên nhân đầu tiên phải tôi ưu cấu trúc URL đó chính 
là làm tăng khả năng thứ hạng trên các search engine 
nơi mang lại cho chúng ta phần lớn các traffic. Nguyên 
nhân tiếp theo đó chính là khả năng làm cho URL dễ 
nhớ sẽ làm tăng lượng click, một trang web với URL 
quá khó nhớ tất nhiên người ta chỉ đến (direct) lần đầu 
tiên. Thông thường URL sẽ mang nội dung tổng quát của 
website/blog

Tối ưu hóa URL
Sau đây là 1 vài ý kiến có thể tham khảo

1. Chuyển các URL “động” sang URL “tĩnh”
 Động là sao? đó chính là khi URL của bạn mang theo cả các dữ liệu ví dụ như sau:
 http://www.example.com/product.php?category=food&title=banhxeo
 Nhìn vào URL trên bạn có thể đoán được dữ liệu cần quan tâm đó là danh mục(category) là thức ăn(food) 
 và tên thức ăn (title)là bánh xèo và còn kèm theo các toán tử như “?” “&” “=” như vậy sẻ làm chậm đi tốc  
 độ xử lý
 Còn tĩnh thì rất đơn giản như sau mà lại dể nhớ
 http://www.example.com/product/category/banhxeo

2. Dấu cách giữa các từ khóa (keyword)
 Các dấu cách giữa các từ trên URL sẻ làm cho các search engine dể dàng tìm ra URL bạn hơn
 http://www.example.com/optimize-url-structure-for-search-engines

3. Không nên có quá nhiều từ khóa
 Cái gì nhiều cũng không tốt lắm, càng nhiều từ khóa sẻ làm cho các search engine tìm ra trang bạn chậm 
 hơn các trang khác có cùng nội dung nhưng từ khóa gọn và súc tích.

4. Chỉ nên giữ lại các từ khóa trên URL
 Cần loại bỏ bớt các số và nhiều từ không phải là từ khóa , cái này thì tùy thuộc vào bản thân mỗi người 
 có cách nhìn tốt về title mà mình viết ra.

5. Không nên quá nhiều subfolders
 Nghĩa là:
 http://www.example.com/blog/wordpress/plugins/twitter/twitter-tools/

6. Giữ cho các từ khóa ở gần tên domain của bạn nhất
 http://freethinking360.com/tai-lieu-seo-websiteblog-cua-googlge

7. Không nên để URL có dấu
 URL bằng tiếng việt thì nên bỏ dấu đi vì một số search engine không đọc được tiếng việt có dấu [góp ý 
 của Misao’s blog]. Cái này thì hiện tại cũng hơi khó cho ngôn ngữ tiếng Việt, vì hầu hết các title blog đều 
 được thể hiện bằng tiếng Việt.
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TITLE TAGS CÁCH TỐI ƯU NHƯ THẾ NÀO?
Tại sao title lại quan trọng?
• Đơn giản đó là nơi bạn click để đi đến trang được tìm kiếm trên SE, thể hiện phần nào sự liên quan đến 
 keyword.
• Là nơi đầu tiên mà các spider, webcrawler thấy khi bắt đầu quá trình scan.
• Nói cho các SE (hoặc là user) biết site bạn đang nói về cái gì.
• Title tốt có thể giúp chúng ta hiển thị và đứng vững tốt trên SERPs cho mỗi lần có truy vấn, điều đó đồng 
 nghĩa mang lại thêm nhiều khách hàng (user) tìm năng.

Có thể tìm Titles Page ở đâu?
Trên SERPs…

Trên trình duyệt…

Trong Source Code…
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Vậy làm sao để có thể tạo Titles Page thân thiện?
 1. Add keyword chủ đạo, loại bỏ các keyword không liên quan đến nội dung.
 2. Giới hạn mỗi title không quá 70 kí tự

 3.  Ngoại trừ tên công ty hay doanh nghiệp chúng ta đã quá nổi tiếng (vd: FTP, Chợ điện tử, Trung 
 Nguyên Coffee,…) không thì nên đặt cuối cùng hoặc chăng bỏ ra khỏi keyword. Nếu tên doanh nghiệp 
 chúng ta mang luôn keyword, và khi đã SEO Title tốt thì như “nhất tiễn song điêu”, người dùng sẽ biết 
 đến chúng ta, không nên tốn không gian cho việc không nhất thiết phải làm.

4. Cố gắng là duy nhất
Hiện nay sản phẩm + các hình thức kinh doanh của các công ty gần như rất giống nhau cho nên keyword cũng 
có hiện tượng tương tự. Hãy cố gắng keyword của chúng ta là gần như duy nhất trong cái mớ bòng bong đó 
nhưng vẫn đảm bảo được tính khả dụng cao.
Nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một copywritter là một điều đáng để suy nghĩ.
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10 SEO TIPS FOR INTERNET MARKETING NEWBIES

SEO – Search Engine Optimization là những kiến thức 
theo quan sát của Microlink là nhanh bị lạc hậu nhất, vì thế 
những kiến thức mà chúng ta học được hôm nay qua ngày 
hôm sau có thể bị rơi vào quên lãng.
Ví dụ muốn chuyển từ code dotnet 2.0 -> 3.0 -3.5 luôn cần 
có những khoảng thời gian nhất định để updated vì những 
thứ công nghệ đó không thể lỗi thời 1 sớm 1 chiều nhưng 
với SEO (phụ thuộc khá nhiều vào các SE) thì khi các SE 
có sự thay đổi nào đó là các SEOer cần phải thay đổi các 
phương án SEO của mình cho phù hợp nhất và … nhanh 
nhất.

Đây là một số nền tảng cơ bản chúng ta cần xem qua.

1. Sử dụng từ khóa chính xác
Điều đầu tiên đó là cần phải xác định được keyword và cụm 
keyword của site cần SEO. Phải chắc chắn rằng keyword 
này thể hiện đúng nội dung của site và đi theo site trong suốt 
quá trình hoạt động. Sau khi đã xác định được rồi thì việc 
tiếp theo chúng ta cần làm đó là đặt chúng vào các thẻ Tile 
Tag của trang, nên đặt trong các <meta name=”description” 
/> và <meta name=”keywords” />.

Việc tham lam chọn quá nhiều từ khóa có khi không liên 
quan sẽ luôn là điều không tốt. Ngắn gọn và xúc tích vẫn 
luôn là điều tốt nhất.

2. Sử dụng Description TAG hợp lý
Như phần trên đã được nhắc đến vấn đề meta tag, bao gồm 2 phần chính cần quan tâm: description tag và 
keyword tag. Trong description là nơi thật sự miêu tả tổng quan về site và bạn có thể sử dụng keyword trong 
description tag này. Tạo một đoạn miêu tả ngắn từ 25-30 từ là đủ.
<meta name=”description” content=”Nội dung cần miêu tả.” />

3. Sử dụng Keyword TAG sáng suốt
Cần đặt tất cả các từ khóa liên quan đến mục đích cũng như nội dung của site vào keyword tag. Tất cả ở đây 
không có nghĩa là bạn viết một bài văn nhỏ về mục đích của site bạn và đưa vào đấy mà có sự trích lọc. Sẽ là 
không thể khi site bạn chuyên bán quần áo thời trang lại cho vào keyword tag: kiếm tiền online, cho thuê nhà 
giá rẻ,…. hoàn toàn không liên quan và đây sẽ là tai họa. 
Keyword tag cần được hình thành ngay từ những giai đoạn đầu của việc thiết kế site chứ không hẳn là đâu vào 
đấy rồi mới nghĩ đến việc chọn lựa keyword.
<meta name=”keywords” content=”keyword, keyword phrase ở đây.” />

4. Sử dụng H1 và H2 Tag
Các SE có vẻ thích tìm thấy các heading tag và phần thưởng cho các site này đó là ranking 8-).

5. Sử dụng Blod Tag trên các keyword quan trọng
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Hãy nhớ không phải là tất cả mà chỉ là trên những keyword quan trọng chủ đạo mà thôi.

6. Đặt keyword vào bên trong nội dung
Hãy luôn cố gắng làm sao để các keyword luôn có mặt trong các bài viết của bạn, nghe có vẻ dư thừa nhưng 
nhiều người đặt keyword xong thì mặc kệ chúng và cứ nghĩ vậy là xong nhưng đó là một sai lầm.
7. Mỗi Title Tag là khác nhau
Điều này có nghĩa là luôn cần phải tạo một Title Tag chỗ mỗi bài viết. Việc này không tốn thời gian lắm nhưng 
lợi ích mang lại thực sự rất to lớn.

8. Back Links chất lượng
Có một điều mà ai cũng biết đó là luôn phải tạo back links đến site mình nhưng cũng vì ý nghĩa đó mà cứ trao 
đổi tràn lan không mục đích rõ ràng. Phải xác định back links đến site ta như thế nào? Chất lượng không? Nôi 
dung có tương thích không? Có khi còn xét cả traffic các back links đó nữa.

9. Chọn keyword phrase khi trao đổi
Nghĩa là chọn ra 1 trong các keyword chủ đạo của ta để làm back link đi trao đổi.

10. Submit site lên các SE
Điều cuối cùng này là việc dĩ nhiên nhưng đôi lúc không phải ai cũng làm.
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BEST BACKLINK ANALYSIS TOOLS

1. Yahoo! Site Explorer
Bị cái bóng quá lớn của google nên đôi lúc 
chúng ta đã bỏ qua những gì liên quan đến ya-
hoo nhưng trong bài viết này thì chúng ta nên 
xem lại. Công việc của chúng ta đơn giản chỉ 
việc type vào textbox là xong như hình minh 
họa bên dưới

2. Webmaster Tools
Login vào tài khoản với đường dẫn trên và 
chọn Links to your site để check backlink nhé, 
có sự chênh lệch giữa yahoo và google, bên 
tomcatblog mỗi bên yahoo – google lần lượt là 
: 7549 – 7422.

Có một cách tốt hơn nữa để xem cụ thể đó là 
Anchor text

https://siteexplorer.search.yahoo.com/
https://www.google.com/webmasters/tools/
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3. Open Site Explorer
Đây là tool có tính phí nhưng rất tốt 
khi sử dụng, chúng ta có thể sử dụng 
1 số chức năng giới hạn  để quyết định 
có mua luôn gói full hay không.

1 số chức năng chúng ta có thể tham khảo sơ qua như sau:

4. Majestic SEO
Đây cũng là 1 tool có tính phí khác, bạn phải trả từ 9.99 đến 259 $/ tháng tùy theo các chức năng muốn sử 
dụng.

http://www.opensiteexplorer.org/
https://www.majesticseo.com/
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FIREFOX SEO ADDON
Sau đây là những tool mà dân SEO nên chú ý và sử dụng, sẽ 
bổ trợ rất nhiều. Hiện đang sử dụng trang này thấy rất tiện 
và hữu ích. Microlink xin phép giữ nguyên bản tiếng Anh 
để không bị sai lệch đi ý nghĩa sát nhất của các Addon, độc 
giả có thể paste vào google translate.

SeoQuake
by SeoQuake Team
Seoquake is a Mozilla Firefox extension aimed primarily at helping web masters who deal with search engine 
optimization and internet promotion of web sites. Seoquake allows to obtain and investigate many important 
SEO parameters of the internet…

RankQuest SEO Toolbar
by Vincent Brown
RankQuest SEO(Search Engine Optimization) Toolbar provides 
you quick access to more than 30 intuitive SEO tools. Alexa 
Rank and Page Rank provided by Alexa and Google respectively 
ensures the popularity of the site. Once you download and install 
the SEO Toolbar you are only one or two clicks away from carry-
ing out most of your day to day SEO…
 
SEOHAND
by serjio28
SEO services: Track sites placement at Google and Yahoo for any 
keyword. Watch Google PageRank (PR), Backlinks, Saturation 
over time. Graph and table presentation of the data.

SEOpen
by Damian
Provides some basic tools to help with search engine optimiza-
tion. Including google backlinks, yahoo backlinks, PageRank 
check, http header viewer, and more. All features are available by 
right-clicking on an open area of a web page, or by using…
 

Niche Watch Tool
by Mong
This wonderful SEO extension provides you the technical infor-
mation required to beat your competitor websites in serps.It gives 
you backlinks number, indexed pages, keyword occurences on 
the page, page rank, all in anchor, all in title and all in…

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3036
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/31958
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1471
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/7336
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4589
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/107786
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/570
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/768
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2279
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/10307
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KGen
by Nicolas FROIDURE
KGen (Keyword Generator) is an extension that allows you to see what keywords are strong on visited web 
page. Than, you can retrieve them for social sharing (tag filling) or webmastering/SEO.

SearchStatus
by Craig Raw
Display the Google PageRank, Alexa rank and Compete ranking anywhere in your 
browser, along with fast keyword density analyser, keyword/nofollow highlighting, 
backward/related links, Alexa info and more.

MetaTags
by Victor Porton
This sidebar displays page meta-information (metatags, links, etc.) Has automated search engine submission 
menu. Features include: Watches currently loaded Web page and automatically updates the sidebar. Displays 
metatags, links, language, base…

Twitterbar
by tones
Post to Twitter from your address bar

Tab Catalog
by SHIMODA Hiroshi
This shows contents of all of tabs as a thumbnail-style list.BMMS5HX72GHT
Source : bookseobook

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4788
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/66510
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/321
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/181
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1668
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/865
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4664
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/144002
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1937
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/user/9480
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TỔNG HỢP KỸ THUẬT SEO CƠ BẢN TÀI LIỆU CỦA GOOGLE PHẦN 1

Đây là các kiến thức cơ bản về SEO cho 
chính Google cung cấp, Microlink xin 
trích dịch và chọn lọc lại để các bạn có 
thể nắm được rõ ràng hơn. Xin trích dẫn 
lời của Google về tài liệu này như sau:
“Mục đích ban đầu của tài liệu này 
là nhằm trợ giúp cho các nhóm trong 
Google, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng 
đây là tài liệu hữu ích cho người quanr 
trị web vẫn còn bỡ ngỡ về vấn đề tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm và muốn cải thiện 
sự tương tác giữa các trang web của họ 

với cả người dụng và công cụ tìm kiếm. Mặc dù hướng dẫn này không tiết lộ bất kỳ bí mật nào sẽ tự động 
xếp hạng trang web của bạn lên top đối với các truy vấn trong Google(rất tiếc!), làm theo các thực tiễn tốt 
nhất được ghi rõ dưới đây sẽ giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung của bạn 
dễ dàng hơn.”
 
Tạo tiêu đề trang chính xác và duy nhất
Mô tả chính xác nội dung trang - chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả nội dung trang
Tránh:
 • Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang
 • Sử dụng các tiêu đề mặc định không rõ ràng như “Untitle” hoặc “New Page”

Tạo thể tiêu đề duy nhất cho mỗi trang -  mỗi trang của bạn nên có duy nhất thẻ tiêu đề, thẻ này giúp Google 
nhận biết trang này khác các trang khác trên trang web của bạn ở điểm nào.
Tránh:
 • Sử dụng tiêu đề duy nhất  cho tất cả các trang web của bạn

Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính miêu tả – Tiêu đề có thể vừa ngắn gọn, giàu thông tin. Nếu 
tiêu đề quá dài thì Google sẽ chỉ hiển thị 1 phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm.
Tránh:
 • Sử dụng các tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng.
 • Bổ dung các từ khóa không cần thiết trong tiêu đề.

Sử dụng thẻ meta “description”
Biện pháp tốt
 • Tóm tắt chính xác nội dung trang – Viết mô tả vừa cung cấp thông tin vừa thu hút người dùng nếu họ 
  nhìn thấy thẻ meta description của bạn dưới đoạn trích trong kết quả tìm kiếm.
  o Tránh:
 • Viết thẻ meta description không liên quan đến nội dung trang.
 • Sử dụng các mô tả chung chung như “Đây là 1 trang web về…”
 • Chỉ điền các từ khóa vào mô ta.
 • Sao chép và dán toàn bộ nội dung của tài liệu vào thẻ meta description.
 • Sử dụng các mô tả duy nhất cho mỗi trang -  mỗi trang có một thẻ meta descrription khác nhau giúp 
  cả người dùng và google, đặc biệt là trong các tìm kiếm mà người dùng đưa lên nhiều trang trên tên 
  miền của bạn (vd: các trang web sử dụng trang web: toán tử). 
 • Nếu trang web của bạn có hàng nghìn thậm chí hàng triệu trang , các thẻ meta description được tạo 

http://www.brianwhite.org/2007/04/27/google-site-operator-an-ode-to-thee/
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  thủ công có lẻ không khả thi lắm. Trong trường hợp này, bạn có thể tự động tạo các thẻ meta 
  description dựa trên nội dung của mỗi trang.
o Tránh:
 • sử dụng thẻ meta description cho tất cả các trang web hoặc cho số lượng trang web lớn.

Cải tiến cấu trúc URL của bạn
Biện pháp tốt
 • Sử dụng các từ trong URL – URl chứa các từ liên quan đến nội dung và cấu trúc trang web của bạn 
  sẽ thân thiện với khách truy cập hơn khi điều hướng trang web của bạn. Khách truy cập sẽ dễ dàng 
  nhớ đến chúng hơn và truy cập tốt hơn.
o Tránh:
 • Sử dụng các URL dài dòng và các ID không cần thiết.
 • Chọn tên trang chung chung như “page1.html”
 • Sử dụng quá nhiều từ khóa như “cho-thue-nha-nha-gia-re-chung-cu-cao-cap-bat-dong-san.html”
 • Tạo cấu trúc thư mục đơn giản – Sử dụng cấu trúc thư mục  tổ chức nội dung tốt của bạn và giúp 
  khác truy cập dể dàng biết vị trí của họ trên trang web của bạn. Thử sử dụng cấu trúc thư mục của 
  bạn để chỉ định loại nội dung  được tìm thấy tại URL đó.
o Tránh:
 • Có cấu trúc lớp thu mục quá sâu.
 • Sử dụng tên thư mục có nội dung không liên quan .
 • Cung cấp phiên bản URL để liên kết đến tài liệu -  Để ngăn người dùng liên kết đến phiên bản URL 
  và ngăn những người khác liên kết đến phiên bản URL khác (điều này có thể chia cắt uy tín nội dung 
  đó giữa các URL), tập trung sử dụng và tham chiếu tới URL trong cấu trúc và liên kết bên trong 
  trang của bạn. Nếu bạn phát hiện nhiều người cùng truy cập 1 nội dung thông qua nhiều URL, việc  
  thiết lập 301 redirects từ các URL không ưa thích đến các URL vượt trội là giải pháp cho vấn đề này.
o Tránh:
 • Có các trang truy cập từ tên miền phụ và thư mục gốc (vd: “domain.com/page.html” và “sub.domain.
  com/page.html”) truy cập cùng 1 nội dung trang.
 • Lẫn lộn giữa www và không có www
 • Sử dụng các viết hoa URL kì quặc.

http://tapchiseo.com/toi-uu-hoa-cau-truc-url
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=93633
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SEO MISTAKES AND FIX – PHẦN 1 LUẬN BÀN VỀ KEYWORD

Khi làm bất cứ vấn đề gì cũng có phát sinh lỗi và 
SEO cũng vậy, các lỗi trong bài viết này Microlink 
sẽ cố gắng viết một cách thực tế nhất.
Càng ngày nhiều công ty nhận ra sự lợi thế khi SEO 
và họ thuê các công ty chuyên ngành để làm chuyện 
đó và họ hoàn toàn giao phó chuyện đó cho các công 
ty kia, đầu tư một đống tiền rồi chỉ biết đợi kết quả. 
SEO cần phải có sự tương tác từ 2 phía nhất là ở giai 
đoạn phân tích và tư vấn content. 
Bài viết này hoàn toàn không trình bày kỹ thuật mà 
chỉ là nơi để bàn luận các kỹ thuật và các giải quyết 
nó như thế nào, lần lượt Microlink sẽ cố gắng đi hết 
các vấn đề đang gặp hiện nay trong thực tế.

Từ khóa
Khách hàng ở đây có 2 dạng:
- Thứ nhất đó là khách hàng không biết gì về SEO hoặc chuyên ngành làm việc không phụ thuộc vào IT nhiều 
như: bất động sản, fashion, mua bán… với khách hàng này thì thường họ chỉ biết họ có cái website và nói với 
chúng ta rằng : “tôi muốn anh làm sao mỗi khi người ta search thì ra website tôi đầu tiên” , tức là họ không có 
chủ ý sẵn các keyword nào mà ta sẽ là người phân tích keyword và làm tất tần tật cho họ. Lúc này sẽ dễ dàng 
có 1 lỗi xuất hiện đó là chúng ta phân tích khách quan các từ khóa dựa trên tinh thần ta là chủ cái website đó, 
trong khi thực tế điều đó không đúng. Nếu ta không tương tác với khách hàng trong quá trình này thì sẽ không 
tốt về sau.
- Thứ hai là khách hàng này đã có sẵn hết các từ khóa quan trọng và việc chúng ta làm là dựa trên nó chứ không 
phân tích thêm. Khi làm việc với dạng khách hàng này sẽ dễ dàng hơn vì họ có hiểu biết về những gì chúng 
ta làm và tương tác liên tục, nhưng nếu ở điểm này ta cứng nhắc cũng dễ bị mắc lỗi, phải tư vấn cho họ hiểu 
là: “từ khóa này tốt nhưng theo phân tích của chúng tôi thì ta có thể thử thêm từ này xêm sao? Hoặc thói quen 
người dùng là như vầy như vầy… anh có thể xem qua lần nữa bản phân tích của chúng tôi được không?”

Vài cách khắc phục hoặc dụ trù tình huống:
 • Brainstorm hoặc mindmap các soluton và yêu cầu khách hàng sau đó trình bày nhiều khả năng có thể 
  xảy ra.
 • Review website content của các đối thủ canh tranh với khách hàng.
 • Sử dụng các Socia Media để phân tích tính khả dụng của các keyword.
 • Nếu website đã cài đặt sẵn analytics web thì phải phân tích đưa trên đó.
Hiện tại thì từ khóa đã không còn cái thời hoàng kim của nó nhưng tâm lý nhiều người vẫn còn focus quá nặng 
vào nó, hiện nay chúng ta nên hiểu rộng ra keyword không còn nằm trong các meta tag nữa….
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