
MOBILE SEO 

• Speaker : TUẤN HÀ – CEO VINALINK – VIETSEO.VN  

• Audients level : PRO 

• Link về www.dichvuseo.com nếu đề nguồn 

http://www.vinalink.com/
http://www.dichvuseo.com/


3 LOẠI WEB MOBILE 

• Responsive web design (Web phiên 

bản mobile nội dung khác phiên bản 

chính) 

• Dynamic serving (Xử lý động trên cùng 

1 URL cho cả 2 phiên bản) 

• Parallel mobile site (Chạy song song 

hai phiên bản trên 2 URL khác nhau có 

chung nội dung) 



SEO WEB vs MOBILE? 

• Top 10 / Top 3 

• Long tails keys / Short keys 

• Có dấu/ khong dau 

• Free typing / Suggestion 

• Trend down/ trend up 

• 3 types of search query/ Local focus 

 



Search query types 

• Action queries : Queries that reflect the intent of the user to 

perform a particular action, like purchasing a car or downloading a screen 

saver.  

• Information queries : Queries that cover a broad topic (e.g., 

colorado or trucks) for which there may be thousands of relevant results.  

• Navigation queries : Queries that seek a single website or 

web page of a single entity (e.g., youtube or delta air lines).  



Mobile onpage SEO 

• Xhtml mobile profile 

• Mobile sitemap 

• W3C mobileOK Checker 

• Meta.txt 

• Media optimize 

• Duplication - canonical 
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Mobile sitemap 

• Tại sao phải cần để cho Google biêt được nội 
dung là wapsite?? 

 

• Đơn giản vì bạn tạo lập Wapsite và google có 
cơ chế riêng để index wapsite của bạn.Nó dựa 
vào kết quả này để ưu tiên nội dung của bạn khi 
người dùng search từ mobile . Bạn có thể thấy 
biểu tượng đt màu xanh ở bên phải kết quả nếu 
google nhận dạng đó là wapsite. 

 

• WEBMASTER TOOLS – MOBILE DEVICE 
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Tạo Sơ đồ trang web dành cho Mobile 

• Sơ đồ trang web dành cho Di động sử 

dụng giao thức Sơ đồ trang web, cùng với 

yêu cầu thẻ đặc trưng và không gian tên 

bổ sung.  

• Sơ đồ trang web dành cho Di động mẫu 

có chứa danh sách mục nhập đơn lẻ được 

hiển thị dưới đây. 



Cấu trúc XML Mobile sitemap 

• <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

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

•   
xmlns:mobile="http://www.google.com/schemas/sitemap
-mobile/1.0"> 

•     <url> 

•         
<loc>http://mobile.example.com/article100.html</loc> 

•         <mobile:mobile/> 

•     </url> 

• </urlset> 



Hãy lưu ý: 

•     Sơ đồ trang web dành cho Di động có thể chỉ 
chứa URL cung cấp nội dung web di động. Cơ 
chế thu thập dữ liệu của Google sẽ bỏ qua mọi 
URL không cung cấp nội dung di động. Nếu bạn 
có nội dung không dành cho di động, hãy tạo Sơ 
đồ trang web riêng biệt cho các URL đó. 

•     Nếu thiếu thẻ <mobile:mobile/>, URL di động 
của bạn sẽ không được thu thập dữ liệu đúng. 

•     URL cung cấp nhiều ngôn ngữ đánh dấu có 
thể được liệt kê trong Sơ đồ trang web đơn lẻ. 

•     Mỗi Sơ đồ trang web dành cho Di động có 
một tên riêng biệt. 

 



• Sơ đồ trang web hiện hỗ trợ và tự động phát hiện các 
ngôn ngữ đánh dấu sau đây: 

 

•     không dành cho di động (gồm có phần lớn nội dung) 

•     XHTML mobile profile (WAP 2.0) 

•     WML (WAP 1.2) 

•     cHTML (iMode) 

 

• Để có Sơ đồ trang web dành cho Di động mẫu, hãy truy 
cập http://www.google.com/mobilesitemap.xml. 

 

• Khi bạn đã tạo được Sơ đồ trang web, hãy gửi sơ đồ 
trang web đó đến Google giống như Sơ đồ trang web 
hợp chuẩn. 

 



Mobile XML Sitemap Generator Tool 



• http://www.madsubmitter.com/mobile-

sitemaps/  

http://www.madsubmitter.com/mobile-sitemaps/
http://www.madsubmitter.com/mobile-sitemaps/
http://www.madsubmitter.com/mobile-sitemaps/


W3C mobileOK Checker 

 

3 



Meta.txt 

• Tất cả chúng ta đều biết rằng Meta.txt là 1 file dữ liệu tổng hợp, tại 
đây các bạn sẽ đặt những thông tin miêu tả ngắn gọn về website. 
Và về bản chất kỹ thuật, các spider hoặc crawler của Search 
Engine sẽ tiến hành index trực tiếp file meta.txt tại thư mục gốc của 
website, do vậy nếu toàn bộ phần còn lại của website không thể truy 
cập được thì vẫn sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Meta.txt 
tương tự như robots.txt trong Desktop Search, có 1 số điểm giống 
với metatag, người dùng có thể đặt thêm nội dung vào đây (với 
cách làm giống như Description và Keywords). Định dạng chính 
sử dụng trong file meta.txt là dấu 2 chấm (tương tự như robots.txt), 
từng trường trong file này được xây dựng dựa theo cú pháp: 

• <fieldname>:<value> 

• Bên cạnh đó, ưu điểm lớn nhất của meta.txt là dễ dàng phân tích 
bởi người dùng và hệ thống Seach Engine. 

4 



 Media optimize 

• Kích thước ảnh, Flash, Video type, JS 

• Browser caching 
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Lưu ý 

• Sử dụng Far-future cache expiration 

headers  

• Html page nhỏ hơn 25,6kb 

• Các thành tố lấy từ CSS/JS nhỏ hơn 1mb 

• Html 5 cache (long hơn, last qua power) 

 



Duplication - canonical 

• Có 3 cách sử dụng công nghệ 

• - Responsive web design (chung layout 
cho desktop, 1 URL duy nhất) 

• - Dynamic serving (Css riêng, 1 URL duy 
nhất, không dup) – thông qua user agent 

• - Parallel mobile site (2 URL, dễ bị dup), 
tạo m.domain.com, dùng Canonical cho 
phiên bản desktop, vẫn tạo xml-sitemap 
cho mobile, có LINK về phiên bản desktop 
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Kỹ năng nâng cao 

Chiến lược MOBILE SEO 

Nghiên cứu định lượng Mobile traffics 

Nghiên cứu website của bạn thông qua search 

query by mobile 

Nghiên cứu hành vi visitors khi dùng Mobile 

search? 

Sự tương thích của website của bạn với các phiên 

bản và giòng mobile tiêu biểu. 

Nội dung và sản phẩm cung cấp trên phiên bản 

mobile? 

Chọn công nghệ phát triển Mobile site 
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Nghiên cứu định lượng Mobile traffics 
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Nghiên cứu website của bạn thông qua 

search query by mobile 

Mobile search 

Queries 

Mobile top page 
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Nghiên cứu hành vi visitors khi dùng  

Mobile search? 
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         Sự tương thích của website của bạn với các phiên 

bản và dòng mobile tiêu biểu. 
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Mobile 

Tìm nạp Mobile trên công cụ webmaster tools 

429 Mili 

giây 


