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Chương trình Khóa học SEO cao cấp 02 – Buổi 1 

I.  Chương trình học buổi 1 : 
- Tổng quan về SEO. 
- Thị phần của các SE. 
- Cách thức hoạt động của Google. 
- Cách thức xếp hạng của Google. 
- Tổng quan về 3 thuật toán : Panda, Penguin, Sandbox. 
- Các thuật ngữ SEO cơ bản. 
- Tổng quan về SEO Onpage. 
- Cài đặt và hướng dẫn các Addon : SEO site tool, SEO quake, Searchstatus, Web 

deverlop, Firebug... 
- Tổng quan HTML, CSS cơ bản. 
II.  Nội dung chi tiết : 
1. Tổng quan về SEO :  
- SEO là gì ? 
- Bạn đã làm SEO chưa ? 
- Hiện tại bạn làm SEO thế nào ? 
- Khái niệm về SEO trong kỹ thuật và kinh doanh. 
- SEO bao gồm những gì ? 
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2. Thị phần của các SE ( công cụ tìm kiếm ) : 
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Ngày 10 tháng 6 2011 tại Reston, VA - comScore, Inc (NASDAQ: SCOR), Công ty dẫn 
đầu thế giới về kỹ thuật đo lường, ComScore ban hành chỉ số phân tích comScore 
qSearch tháng 5 về thị trường tìm kiếm Mỹ. Google dẫn đầu thị trường tìm kiếm trong 
tháng 5 với 65,5% dữ liệu tìm kiếm. 
 
Tháng 5 năm 2011 cũng là tháng thứ 2 qSearch thống kê tác động của Yahoo! Search 
Direct, tính năng mới có tính chất cung cấp kết quả tìm kiếm trong thời gian thực khi 
người dùng nhập truy vấn của họ. 
 
Cụ thể như sau: 
Google dẫn đầu thị trường tìm kiếm Mỹ tháng 5 với thị phần 65,5% (tăng 0,1%), tiếp 
theo là Yahoo với 15,9% và Bing của Microsoft với 14,1%. Ask Network chiếm 2,9%, 
tiếp theo là AOL, Inc với 1,5%. 

 
 
 
Hơn 17 tỷ lượt tìm kiếm thực đã được tiến hành tháng năm (tăng 5% trăm so với tháng 4) 
Trang web của Google xếp hạng đầu tiên với 11200000000 tìm kiếm (tăng 5%), tiếp theo 
là Yahoo! 2,7 tỷ (tăng 5%), Bing của Microsoft với 2,4 tỷ (tăng 4%), Ask Network với 
502.000.000 lượt (tăng 2%) và AOL, Inc chứa 254 triệu lượt (tăng 2%). 
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U.S. Tổng lượng tìm kiếm thực (Total Core Search) 
 
Google chiếm 63,3% của tổng số truy vấn tìm kiếm thực đc thực hiện, tiếp theo là Yahoo 
với 19,6% (tăng 1,7%) và Bing Microsoft với 13,1%. Ask Network bao gồm 2,6% của 
tổng số truy vấn tìm kiếm, tiếp theo là AOL, Inc với 1,3% 
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"Total Core Search" là dựa trên các tiêu chí của năm công cụ tìm kiếm, bao gồm cả 
tìm kiếm hội viên, qua các kênh tìm kiếm và tìm kiếm theo ngữ cảnh. 
 
Tìm kiếm trong bản đồ, trong directory, và người dùng tạo ra các trang web video mà 
không phải trên tên miền thực của 5 công cụ tìm kiếm này sẽ không được tính trong 
thống kê này. 
 
Ở Mỹ tiến hành gần 19.300.000.000 truy vấn tìm kiếm thực tổng tháng năm (tăng 7%). 
Google xếp hạng đầu tiên với 12.200.000.000 tìm kiếm (tăng 5%), tiếp theo là trang 
Yahoo với 3,8 tỷ (tăng 17%) và Bing Microsoft với 2,5 tỷ (tăng 1%). 

 
 

- Ở Việt Nam và hầu hết các quốc gia trừ Trung Quốc : Google là bộ máy tìm kiếm phổ 
biến nhất, riêng ở Việt Nam trên 90% người dùng sử dụng Google để tìm kiếm thông tin. 

- Tỷ lệ Click ( CRT ) trong Top 10 : 
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3. Cách thức hoạt động của Google : 
- Google hoạt động như thế nào ? 
- Mời các bạn xem video : Bộ máy tìm kiếm Google hoạt động như thế nào? 
- Spiders là gì ? 
- Spiders hoạt động dựa trên ? 
- Các phần chính trong cỗ máy tìm kiếm của google ? 
- Cách thức hoạt động và xếp hạng của cỗ máy tìm kiếm Google ? 
- Phân loại Spider. 
4. Tổng quan về 3 thuật toán Panda, Penguin, Sandbox : 
- Google panda là gì ? 
- Google panda hoạt động như thế nào ? 
- Dấu hiệu nhận biết khi website bị dính google panda ? 
- Cách khắc phục ? 
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- TT. 
- Phân biệt và nắm rõ các thuật toán. 
5. Các thuật ngữ SEO cơ bản : 
- SEO onpage. 
- SEO offpage. 
- SERP: Search Engine Results Page 
- Keyword Density 
- Keyword Stuffing 
- Web Crawler 
- Duplicate Content 
- Canonical URL 
- Robots.txt 
- NoFollow 
- Noindex 
- Anchor Text 
- Link Farm 
- Google PageRank 
- Backlink. 
6. Tổng quan về SEO Onpage : 
- Các chuẩn mực :  

+ Tối ưu title của website. 
+ Tối ưu thẻ meta keywords của website. 
+ Tối ưu thẻ meta description của website. 
+ Tối ưu thẻ meta robots của website. 
+ Tối ưu mật độ từ khóa. 
+ Tối ưu các thẻ từ H1 tới H6 ( thông thường từ H1 tới H3 ), strong, em... 
+ Tối ưu url thân thiện. 
+ Tối ưu cấu trúc website. 
+ Tối ưu title cho link, alt, title, dung lượng cho hình ảnh. 
+ Tối ưu HTML + CSS theo chuẩn quốc tế W3C. 
+ Tối ưu CSDL, sự kết nối giữa code và CSDL. 
+ Tối ưu tệp file .htaccess . 
+ Xây dựng và tối ưu Sitemap cho website. 
+ Tối ưu các bài viết : title, link, des, tags, liên kết.... 
+ Tối ưu tốc độ load của website. 
+ Tối ưu tính tương tác của website đối với người dùng. 
+ Tối ưu giao diện thân thiện, bắt mắt.......... 
+ Xây dựng nội dung hữu ích, nhắm tới mục đích tìm kiếm của người dùng. 
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- Cụ thể và chi tiết về SEO onapge ? 
7. Cài đặt và hướng dẫn các Addon : SEO site tool, SEO quake, Searchstatus, Web 

deverlop, Firebug... 
8. Các thẻ HTML và CSS thường dùng trong SEO : 
- Strong, b, em, I, bold, italic. 
- Heading. 
- Meta. 
- Title. 
- Các thẻ khác sẽ gặp trong khóa học khi tối ưu cụ thể website. 


