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Kỹ thuật SEO hình ảnh 2011 

Có phải từ khóa của bạn đặt trong thuộc tính ALT là đủ để có thứ hạng cao trong phần tìm 

kiếm hình ảnh? 

 

Câu trả lời là KHÔNG ! Và bài viết này sẽ cố gắng làm bạn hiểu rõ hơn về cách sắp xếp thứ 

hạng ảnh của Googe và tìm hiểu rõ hơn về các kỹ thuật seo hình ảnh 

Điều này rất quan troṇg với các doanh nghiêp̣ bán laptop, điêṇ thoaị, du lic̣h…và nó đem 

đến một nguồn lưu lượng rất đáng kể . 

Theo những gì tôi khảo sát, hầu hết đa số các baṇ đều nghi ̃rằng chỉ cần chứa từ khóa 

trong phần mô tả ảnh là hình ảnh của baṇ sẽ lên top. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét lại 

vấn đề này. 

Có rất nhiều các yếu tố khác trong kỹ thuật SEO hình ảnh, tuy nhiên theo kinh nghiêṃ của 

tôi và rất nhiều chuyên gia SEO khác thì thuôc̣ tính ALT là môṭ trong những thuôc̣ tính quan 

trọng . 

Tôi đã cố gắng thử nghiệm độ mạnh yếu của các yếu tố ảnh hưởng tới thứ hạng ảnh .Có 

những yếu tố rất maṇh, bên caṇh đó cũng có những yếu tố rất yếu. Điều tôi làm là so sánh 

các yếu tố đó với nhau bao gồm: 

1. Từ khóa chứa trong ALT 

2. Từ khóa chứa trong TITLE  

3. Từ khóa chứa trong tên ảnh 

4. Từ khóa của URL trang chứa hình ảnh 

5. Pagerank của trang chứa hình ảnh 

6. Từ khóa trong TITLE của trang chứa hình ảnh 

7. Từ khóa xung quanh ảnh (trong mã HTML) 

8. Từ khóa trong heading tag của trang chứa hình ảnh 

9. Phổ biến URL ảnh 

10. Độ nét của ảnh (pixel) 

11. Mâṭ đô ̣từ khóa trên trang chứa hình ảnh 

Chúng ta sẽ cùng tiến hành phân tích 1 ví dụ để cùng nhau hiểu được yếu tố nào mạnh yếu 

ra sao nhé. 

Start ! 

Vào Google Image, tìm kiếm từ du lich da lat. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích 3 hình ảnh 

đầu tiên khi có kết quả trả về nhé 
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Hình 1. 

 

Hình 2 
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Hình 3 

 

Đến đây hầu hết các baṇ đều nhâṇ thấy rằng tên ảnh nào cũng chứa từ khóa. Và đó là một 

trong các yếu tố tôi đã nêu ở trên. Chúng ta tiếp tục phân tích code của 3 hình ảnh này nhé 

Hình 1:  

 

Hình 2: 

 

Hình 3:  
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Nếu dừng laị ở phân tích code 3  hình ảnh này, có 1 điểm chung là cả 3 hình ảnh này đều 

có từ khóa trong tên ảnh. Thuôc̣ tính mà trước nay moị người vẫn nghi ̃rằng nó là quan 

trọng nhất, chính là thuộc tính ALT thì ở hình 3 không hề tồn taị. Ta có tổng kết nho nhỏ sau 

khi phân tích code 3 hình ảnh 

Hình ảnh 1: có từ khóa trong tên hình ảnh, có title, có alt. 

Hình ảnh 2: có tù khóa trong tên hình ảnh, có alt. 

Hình ảnh 3: có từ khóa trong tên ảnh. 

Hình 1 có nhiều tiêu chí tối ưu nhất và được điểm nhiều nhất trong tiêu chí này. 

Tiếp tuc̣ phân tích các yếu tố khác bằng viêc̣ xem nôị dung có chứa từ khóa hay không nhé. 

Hình 1:  

 

Dễ dàng nhâṇ thấy xung quanh bức ảnh đang được bao quanh bởi từ khóa : phía trên, bên 

phải, phía dưới. 
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Hình 2: 

 Từ khóa chỉ xuất hiêṇ phía trên hình ảnh, xuất hiêṇ 2 lần 

Hình 3:  
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Từ khóa xuất hiêṇ 2 lần ở trên và ở dưới 

Có thể thấy hình ảnh 1 có mật độ xuất hiện xung quanh ảnh là nhiều nhất, sau đó là đến 

hình 2 và 3. Hình 1 có điểm cao nhất cho tiêu chí này, sau đó đến hình 2 vì xét theo thứ tự 

ưu tiên từ trên xuống dưới. 

Chúng ta tiếp tục xét đến tiêu đề chứa heading mấy nhé 

Hình 1: 

  

Hình 2:  

 

Hình 3: 

 

Dễ dàng nhâṇ thấy, hình 1 và hình 2 cùng là h1 và hình 3 là H3. Hình 1 và hình 2 bằng điểm 

ở tiêu chí này. 

Tiếp tuc̣ xét yếu tố mâṭ đô ̣từ khóa trên trang 

Hình 1: Lăp̣ laị 6 lần và mâṭ đô ̣là 0.9 

 

Hình 2: Lăp̣ laị 3 lần và mâṭ đô ̣là 0,77 

 

Hình 3: Lăp̣ laị 3 lần và mâṭ đô ̣là 1,36 
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Hình 1 có điểm cao nhất khi có số từ khóa lặp lại nhiều nhất 

Yếu tố Từ khóa trong URL 

Hình 1:  

 

Hình 2: 

 

Hình 3: 

 

2 URL đầu tiên chứa từ khóa, URL thứ 3 chỉ chứa một phần của từ khóa. Tuy nhiên nếu xét 

đến độ ưu tiên từ trái qua phải thì URL có điểm cao nhất trong tiêu chí này. 

Yếu tố Title của trang 

Hình 1:  

 

Hình 2:  

 

Hình 3:  
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Nếu moị người đã nắm rõ ky ̃năng viết title sẽ nhâṇ thấy hình ảnh 1 có độ tối ưu cao nhất. 

Chính vì vậy nó có điểm cao nhất cho yếu tố này 

Nhìn lại quá trình phân tích nãy giờ, các bạn có thể trả lời câu hỏi tại sao hình ảnh 1 lại có 

thứ haṇg đầu tiên trang thứ hạng tìm kiếm hình ảnh rồi đúng không? Vì hầu hết các tiêu chí 

hình ảnh 1 đều đạt điểm cao hơn 2 hình còn lại. 

Tuy nhiên yếu tố quan troṇg nhất là gì ? Đó chính là nôị dung xung quanh ảnh được bố trí 

như thế nào. Sau đó  là tiêu đề nằm trong heading nào. Sau đó là thuộc tính title của trang 

chứa hình ảnh… 

Dưới đây là những phát hiêṇ của tôi cho từng tiêu chí tối ưu. Đi từ quan troṇg nhất nhé 

1. Từ khóa đăṭ gần văn bản là yếu tố quan troṇg nhất. Về cơ bản, chúng ta sẽ xét đến 

theo quy tắc trên – dưới, trái – phải. Tuy nhiên càng gần ảnh càng tốt 

2. Tên ảnh chứa từ khóa: Đây là điều bắt buôc̣ nếu baṇ muốn có thứ haṇg cao khi SEO 

hình ảnh 

3. Title của trang chứa hình ảnh: Title trang chứa từ khóa là 1 yếu tố quan troṇg trong 

quá trình tương tác với từ khóa của người sử dụng 

4. Phổ biến URL ảnh : Chuyêṇ gì xảy ra khi nhiều người nói tốt về baṇ ? 

5. Từ khóa đăṭ trong heading tag: Hình ảnh sẽ có thứ hạng cao hơn khi từ khóa quanh 

ảnh đặt trong heading 

6. Page rank : nếu ảnh xuất phát từ 1 trang có page rank cao hơn khả năng sẽ có được 

đô ̣tin tưởng cao hơn. 

7. Thuôc̣ tính ALT : măc̣ dù search engine đoc̣ ảnh thong qua thuôc̣ tính này, tuy nhiên 

trong suốt quá trình nghiên cứu, có rất nhiều trường hợp ảnh có thứ hạng cao mà 

không hề có thuôc̣ tính này 

8. URL của trang chứa từ khóa: Yếu tố này không được đánh giá cao, tuy nhiên khi các 

yếu tố caṇh tranh đều bằng nhau, đây sẽ là yếu tố giúp baṇ lên haṇg tốt. 

9. Title hình ảnh: Đây dường như là yếu tố ít quan troṇg nhất 

10. Pixel : Môṭ yếu tố mới được đưa vào thuâṭ toán của Google năm 2011. Chúng ta nên 

chọn ảnh có pixel cao và hình ảnh ở cỡ ~430 

Vâỵ là chúng ta vừa tìm hiểu toàn bô ̣kiến thức về seo hình ảnh. Bài viết dựa trên kinh 

nghiêṃ cá nhân và quá trình phân tích tỷ mỉ nhiều hình ảnh khác nhau, chúng ta cùng thảo 

luâṇ vấn đề này để các bạn có thể giải đáp được những vướng mắc.Hy voṇg bài viết này 

cung cấp cho các baṇ lượng kiến thức đầy đủ để baṇ tự tin đưa hình ảnh của mình lên top. 

Chúc các bạn may mắn ̂ ^! 


