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NARZĘDZIA GOOGLE
DLA SEO-WCÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ
Tekst: Maciej Dobkowicz

POZYCJONOWANIE STRON W WYSZUKIWARKACH TO BARDZO ZŁOŻONE
ZAGADNIENIE, A SKUTECZNOŚĆ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W TYM OBSZARZE
W DUŻYM STOPNIU ZALEŻY OD WYKORZYSTYWANYCH NARZĘDZI.

ajmujący się pozycjonowaniem
specjaliści SEO do dyspozycji mają
setki różnego rodzaju aplikacji
online, a także programów czy dodatków
do przeglądarek. Dbając o widoczność
serwisu w najpopularniejszej w Polsce
wyszukiwarce – Google, warto bez wątpienia korzystać także z narzędzi, które
oferuje sama wyszukiwarka. Nie tylko
są one całkowicie darmowe, ale w wielu
przypadkach pokazują informacje,
których nie da się uzyskać w innych
narzędziach. Wykorzystywanie pewnych elementów platformy Google np.
„Maps” jest też konieczne, aby witryna
mogła pojawiać się w niektórych rodzajach wyników wyszukiwania.

Z

Niezbędnik SEO-wca
1. Narzędzia Google dla
webmasterów
Jest to niewątpliwie najważniejsza
aplikacja dla SEO-wców pozycjonujących strony w Google. Aby założyć
konto w Narzędziach Google dla webmasterów, należy na stronie google.pl
wybrać z lewej strony sekcję „Dla
firm”, a następnie z dolnego menu
przejść do „Centrum dla webmasterów”
(www.google.pl/intl/pl/webmasters/), po
czym kliknąć „Zacznij teraz” (rysunek 1).
Po założeniu konta i zweryfikowaniu
prawa do zarządzania witryną uzyskasz
dostęp do bardzo wielu funkcjonalności
umożliwiających diagnostykę i optymalizację serwisu pod kątem wyszukiwarki
Google. Funkcje i raporty dostępne w Google
Webmaster Tools podzielić można na te
związane z elementami wewnątrz serwisu
(On-site) oraz na te, które dotyczą popularności witryny w sieci i jej widoczności na listach wyników Google (Off-site).
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Rysunek 1.

Centrum Google dla webmasterów (Źródło: www.google.pl)

Wśród zasobów „On-site” podstawowe
z punktu widzenia SEO informacje znaleźć można w dziale „Udoskonalenia
HMTL” w zakładce „Status w wyszukiwarce”. Pokazane tutaj są ewentualne
problemy w serwisie związane z meta
tagami „title” (tytułami stron) oraz
„description” (opisami stron) (rysunek 2).
Z kolei w zakładce „Ruch związany
z wyszukiwaniem” w sekcji „Linki
wewnętrzne” przedstawione zostały
przydatne dane dotyczące ilości linków
wewnątrz serwisu prowadzących do
poszczególnych jego podstron.
Najwięcej różnego rodzaju funkcjonalności i raportów dostępnych jest
w zakładce „Indeksowanie”. Pierwszy
z nich – „Błędy indeksowania” przedstawia problemy techniczne utrudniające
lub uniemożliwiające robotom Google
prawidłowe przeglądanie i indeksowanie zawartości strony.
Niezwykle przydatną funkcją jest
„Pobierz jako Google”. Umożliwia ona
po pobraniu dowolnej strony w obrębie serwisu przesłanie jej do indeksu
Google. Dzięki temu możesz zdecydowanie przyspieszyć zaindeksowanie nowo
utworzonych podstron lub też zmian

wprowadzonych na istniejących już
podstronach, a nawet w całej witrynie.
Ponadto, narzędzie to pozwala sprawdzić kod HTML strony, jaki pobierany
jest przez robota Google, a także zobaczyć, jak wygląda strona „widziana jego
oczami” – opcja „Pobierz i zrenderuj”.
W obszarze elementów „Off-site” związanych z witryną, kluczowe informacje
z punktu widzenia specjalisty SEO prezentowane są w dziale „Ruch związany
z wyszukiwaniem”. Pierwsza karta –
„Wyszukiwane hasła” pozwala dowiedzieć się m.in.:
~ jakie frazy kluczowe wpisywane
w Google powodują pojawienie się
serwisu w wynikach organicznych
oraz ile było jego wyświetleń dla
danych fraz,
~ jaką średnią pozycję zajmuje witryna
w Google dla określonych słów
kluczowych,
~ jaka była liczba kliknięć serwisu
w wynikach wyszukiwania dla poszczególnych zapytań oraz ile wynosi współczynnik klikalności (CTR),
~ które podstrony serwisu (lub strona
główna) wyświetlane są wynikach dla
określonych fraz.
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Kolejne dane na temat zasadniczego
w procesie pozycjonowania elementu
przedstawione zostały w raporcie „Linki
do Twojej witryn”. Wymienione są
tam wszystkie najważniejsze domeny,
z których prowadzą linki zewnętrzne
do serwisu i które są zaindeksowane
w Google.
Podana jest nie tylko ilość linków prowadzących do Twojego serwisu z danej domeny, ale także konkretne podstrony, z których wychodzą
linki. Ponadto można tutaj sprawdzić, jakie są najczęściej występujące teksty odnośnika (tzw. „anchor
text”) w linkach przychodzących do
witryny. Pamiętać należy, iż dane
nt. linków zewnętrznych dostępne
w „Narzędziach dla webmasterów”
mogą niekiedy znacząco różnić się od
danych z innych narzędzi SEO, a także
pojawiają się z dość dużym opóźnieniem.
Unikalną cechą i zaletą Webmaster
Tools w stosunku do innych narzędzi
SEO jest możliwość otrzymywania
bezpośrednio od Google różnego typu
wiadomości. Mogą być to komunikaty
nt. nałożenia lub cofnięcia kary, problemu robota Google z uzyskaniem
dostępu do serwisu czy też wykrycia
na stronie wirusa.
2. Google Analytics
Narzędzie Google Analytics to bardzo rozbudowana aplikacja służąca do
analityki internetowej, dostarczająca
wielu informacji przydatnych nie tylko
w kontekście optymalizacji konwersji
czy użyteczności serwisu, ale także pod
kątem SEO. Aby rozpocząć korzystanie
z niej, należy, podobnie jak w przypadku
„Narzędzi dla webmasterów”, przejść
do sekcji dla firm, po czym z dolnego
menu po prawej stronie wybrać „Google
Analytics” (www.google.pl/intl/pl/
analytics) (rysunek 3).
Jedną z podstawowych zakładek
Google Analytics związanych z bezpłatnymi wynikami wyszukiwania
jest „Pozyskiwanie”. W dostępnej tam
sekcji – „Słowa kluczowe” po wybraniu opcji „Bezpłatne” uzyskasz informacje nt. liczby odwiedzin w serwisie
pochodzące z organicznych wyników
wyszukiwania.
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Rysunek 2.

Sekcja „Udoskonalenia HTML” w Google webmaster tools (Źródło: www.google.pl)

Sprawdzenie, jakie słowa kluczowe
z bezpłatnego wyszukiwania generują
największy ruch na stronę, jest niestety
obecnie bardzo utrudnione ze względu
na ukrycie tych danych przez Google
pod postacią „not provided”. Częściowo
możesz problem ten rozwiązać, określając jako wymiar dodatkowy „Stronę wejścia” w sekcji „Zachowanie” (rysunek 4).
Tym sposobem dowiesz się, jakie strony
docelowe (landing page) posiadają największą liczbę odwiedzin pochodzących
z bezpłatnych wyników wyszukiwania.
Dane te wykorzystać można np. do przeanalizowania, czy strony o największym
ruchu są dobrze zoptymalizowane pod
kątem konwersji lub czy nie mają wysokiego współczynnika odrzuceń.
Ciekawą funkcjonalnością Analytics’a jest także możliwość tworzenia
indywidualnych paneli informacyjnych.
Prezentują one w jednym miejscu dowolnego rodzaju statystki wybrane przez
użytkownika (rysunek 5).
Pozwala to na szybki dostęp do tych
informacji, które wg użytkownika są
najistotniejsze oraz umożliwia sprawne
porównywanie kluczowych danych.
Czego także warto używać?
3. Google Adwords: Keyword
Planner
Planer słów kluczowych (Keyword Planner) to pomocne narzędzie pozwalające
sprawdzić, jaka jest średnia miesięczna
liczba wyszukiwań w Google określonych
fraz wpisywanych przez użytkowników.
Do wykorzystywania planera potrzebne
jest konto Google. Po zalogowaniu do

konta należy w sekcji dla firm Google kliknąć w dolnej części „AdWords” (https://
adwords.google.com). Po zarejestrowaniu
w usłudze AdWords z górnego menu należy
wybrać „Narzędzia”, a następnie „Planer
słów kluczowych” (rysunek 6).
Co ważne, w Google Keyword Planner
możesz nie tylko znaleźć informacje
nt. liczby operacji wyszukiwania interesujących Ciebie słów kluczowych,
ale także uzyskać propozycje nowych
fraz. Jest to przydatna funkcjonalność
zarówno podczas planowania kampanii SEO, jak i w trakcie jej trwania.
Pozwala ona odnaleźć dodatkowe słowa
kluczowe, które generować będą dużą
liczbę odwiedzin, a niekiedy także tzw.
frazy z długiego ogona (ang. long tail)
cechujące się mniejszą liczbą wyszukiwań, ale wysokim poziomem konwersji.
Obydwie funkcje – sprawdzanie liczby
wyszukiwań oraz szukanie propozycji nowych fraz posiadają dodatkowe
przydatne opcje:
~ zawężenie kierowanych zapytań do
poszczególnych krajów, miast bądź
regionów lub województw,
~ wykluczenie fraz zawierających
określone słowa,
~ wybranie okresu, dla którego wyliczana jest średnia miesięczna liczba
wyszukiwań, np. poprzednie 18 miesięcy albo ostatni miesiąc.
Narzędzie przedstawiające propozycje fraz umożliwia ponadto:
~ uzyskanie sugestii fraz dopasowanych
do podstron witryny na podstawie
adresu strony głównej,
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Rysunek 3.

Menu strony głównej „Rozwiązania dla ﬁrm” Google (Źródło: www.google.pl)

Rysunek 4.

Panel Google Analytics, zakładka „Pozyskiwanie”
(Źródło: www.google.com/analytics)

Rysunek 5.

Przykład panelu informacyjnego w Google Analytics
(Źródło: www.google.com/analytics)
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~ wybór języka, co jest ważne w przypadku słów zawierających polskie
znaki,
~ filtrowanie fraz wg liczby wyszukiwań większej lub mniejszej od
wybranego poziomu,
~ zawężenie listy propozycji do fraz,
które zawierają lub nie zawierają
określonych słów, bądź obydwa
warianty jednocześnie.
4. Google Maps/Google+
W przypadku fraz lokalnych tzn.
zawierających nazwę miasta czy regionu,
np. „adwokat Warszawa” w rezultatach
Google w większości przypadków pojawia się dodatkowy rodzaj wyników. Jest
to mapka oraz lista firmowych wpisów
w usłudze Google Maps, które umieszczone są w ramach mapy. Aby uzyskać
możliwość dodatkowego wyeksponowania witryny na stronie wyników Google
poprzez ten rodzaj rezultatów, konieczne
jest więc założenie konta w Google Maps
(odbywa się to obecnie poprzez usługę
Google Moja Firma). Warto zrobić to
także w przypadku pozycjonowania
fraz ogólnych, np. adwokat, gdyż dość
często dla nich także wyświetlane są
wyniki lokalne, dopasowywane przez
Google na podstawie wykrytej lokalizacji użytkownika. Pamiętać należy, że
strona może pojawiać się na pierwszej
stronie wyników wyszukiwania jednocześnie na liście wpisów z mapek, jak
i wśród „zwykłych” wyników.
Wpisy w Google Maps/Moja Firma
obecnie automatycznie „przypisywane”
są do usługi Google+, a proces zakładania
firmowego konta jest niestety bardziej
skomplikowany niż w innych usługach.
Rejestrację możesz rozpocząć, przechodząc ze strony głównej google.pl do sekcji
„Dla firm”, gdzie należy kliknąć „Pokaż
firmę w Google”.
Po wypełnieniu formularzy i uzupełnieniu danych konieczna jest także
weryfikacja uprawnień do zarządzania firmową stroną Google+. Odbywa
się to przez wysłanie kodu weryfikacji
poprzez SMS lub kodu PIN tradycyjną
pocztą na adres firmy, co trwa zazwyczaj 2-3 tygodnie.
Zweryfikowany profil Google+ należy
uzupełnić o możliwie jak największą
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Rysunek 6.

Panel główny Google AdWords (Źródło: www.google.pl)

Rysunek 7.

Zakładka „Pobierz jako Google” w Narzędziach Google dla webmasterów

liczbę informacji, umieścić zdjęcia,
dodać wpisy itp., co zwiększa prawdopodobieństwo wyświetlenia takiej
strony Google+ na listach rezultatów
Google. Czynnikiem, który się do tego
przyczynia, są także umieszczone opinie nt. firmy, dlatego warto poprosić
klientów o zamieszczenie krótkich
recenzji poprzez usługę Google+.
Koniecznie należy również pamiętać, aby połączyć profil Google+ ze
stroną internetową firmy.
Wykorzystanie narzędzi
Google w praktyce
Omówione aplikacje i usługi Google
posiadają niezwykle szeroki zakres
zastosowań, pozwalający zwiększyć
skuteczność prowadzonych działań
SEO oraz rozwiązać wiele problemów. Przykładem może być audyt
SEO strony internetowej wieloletniego klienta, dla której to strony

nagle zmniejszyła się widoczność
w wynikach Google. Przeprowadzając w agencji SEMTEC taki audyt,
skorzystaliśmy m.in. z narzędzia
„Renderowanie” w Google Webmaster
Tools, co pozwoliło zauważyć, że dla
robota Google widoczna jest bardzo
duża liczba reklam w górnej części
strony naszego klienta (rysunek 7).

Dzięki temu uzyskaliśmy znaczący
sygnał, że raptowny spadek pozycji
serwisu w rezultatach wyszukiwania
Google może wynikać z aktualizacji algorytmu Google Top Heavy nakładającego
kary na strony przesycone reklamami.
Inny przykład praktycznego zastosowania w SEO funkcjonalności Google
to utworzenie w Google Maps grupy
firmowych wizytówek dla oddziałów
terenowych jednego z korporacyjnych
klientów oraz ich odpowiednia optymalizacja. W rezultacie tych zabiegów
znacząco poprawiły się pozycje firmowego portalu w wynikach Google
dla fraz zawierających lokalizację.
Lokalne oddziały firmy zaczęły być
wyświetlane w dodatkowym polu na
pierwszej stronie wyników organicznych Google, a także w wyszukiwarce
usługi Google Maps (mapy.google.pl).
Przełożyło się to na wyraźne zwiększenie liczby odwiedzin na docelowych
podstronach portalu.
Dla jednego z lokalnych oddziałów
zanotowano:
W ciągu 30 dni:
~ 4620 wyświetleń firmowej wizytówki
w wynikach wyszukiwania Google,
~ 140 kliknięć w celu wyświetlenia
witryny internetowej lub uzyskania
wskazówek dojazdu.
W ciągu całego okresu:
~ 16 000 wyświetleń firmowej wizytówki w wynikach wyszukiwania
Google,
~ 1 000 wyświetleń zdjęć udostępnionych w firmowym profilu w wynikach Google,
~ 135 wyświetleń profilu. 

Maciej Dobkowicz – SEO account manager w SEMTEC

Od czterech lat związany z branżą SEO, posiada dwuletnie doświadczenie w zakresie
audytów i optymalizacji SEO serwisów internetowych. Pracuje w agencji SEMTEC
świadczącej kompleksowe usługi pozycjonowania stron w wyszukiwarkach.
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