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• Poznaj sposób działania mechanizmów wyszukiwania w internecie
• Naucz się tworzyć strony łatwe do odnalezienia i odpowiednio je reklamować
• Odkryj sekrety skutecznego pozycjonowania i optymalizacji serwisów WWW
Ta książka to obowiązkowa lektura każdego webmastera!
Mówi się, że jeśli czegoś nie można znaleźć w sieci, to rzecz ta prawdopodobnie nie istnieje.
W obecnych czasach nikt – a zwłaszcza żadna firma – nie może sobie pozwolić na internetowy
niebyt. Jednak nawet najlepsza strona to jeszcze nie wszystko. Co z tego, że Twoja witryna będzie
powalać jakością treści i grafiki, jeśli nikt nie będzie w stanie jej szybko (lub w ogóle) znaleźć
w czeluściach sieci? Aby uniknąć tego przykrego scenariusza, tysiące webmasterów głowią się co
dzień nad właściwym pozycjonowaniem swoich stron. Chcesz być o krok przed nimi? Sięgnij po
właściwe źródło informacji!
„Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III” to książka niezwykła.
Autorzy odważnie łamią tabu, dzieląc się z czytelnikami swoją dogłębną wiedzą i praktycznym
doświadczeniem, uzyskanym w ciągu wielu lat pracy w branży SEO. Zaktualizowana treść pozwoli
Ci nadążać za najnowszymi trendami w dziedzinie pozycjonowania i optymalizacji witryn.
Z lektury poradnika dowiesz się, jak tworzyć i poprawiać kod stron, aby odnosiły one sukces
w internecie, jak wykorzystywać sposób działania mechanizmów wyszukiwania i możliwości
oferowane przez serwisy społecznościowe w celu zwiększenia ruchu na witrynie oraz jak zarabiać
na swojej działalności sieciowej.
Ostrzegamy: nie kupuj tej książki, jeśli chcesz, aby Twoja strona WWW była anonimowa!
• Zasady działania mechanizmów wyszukiwania
• Skuteczne metody pozycjonowania stron
• Właściwe projektowanie układu serwisu, systemu nawigacji i grafiki
• Wykorzystanie różnych rodzajów odsyłaczy
• Sposoby poprawiania indeksacji serwisu
• Techniki monitorowania ruchu na stronie
• Przegląd narzędzi przydatnych w pozycjonowaniu
Masz ciekawą stronę? Naucz się, jak skutecznie pozycjonować ją w internecie!
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Rozdzia 11.

ledzenie ruchu
na stronie
Wszystkie dziaania majce na celu zwikszenie popularnoci strony wymagaj staej
kontroli. Dziki temu czuwamy nad przebiegiem indeksacji, aktywnoci robotów
wyszukiwarek oraz zmianami w ogldalnoci strony. Innymi sowy, kontrola jest kluczem do sukcesu i nie moemy pomija tego elementu w caym procesie pozycjonowania oraz optymalizacji strony.

Statystyki ogldalnoci
Statystyki ogldalnoci to element niezbdny wszystkim, którzy powanie myl o prowadzeniu strony internetowej. Dziki dobrym statystykom moemy prowadzi m.in.
nastpujce dziaania:
 optymalizacj witryny,
 kontrol dziaa marketingowych,
 kontrol zachowania uytkowników odwiedzajcych witryn.

Na rynku dostpnych jest wiele odmian statystyk, które róni si midzy sob zarówno oferowanymi moliwociami, jak i cen. W tym podrozdziale zdecydowalimy
si napisa o dwóch rozwizaniach, które, naszym zdaniem, zasuguj na uwag ze
wzgldu na sw popularno.

Podstawowe pojcia
Pracujc ze statystykami ogldalnoci stron WWW, musisz liczy si z tym, e
wprowadzonych zostanie wiele nowych poj i sów, które powiniene pozna. Majc na
uwadze, e nasza ksika moe trafi w rce zarówno osób pocztkujcych jak i zaawansowanych, zdecydowalimy si w jednym miejscu zebra i wyjani, czym jest odsona,
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wizyta albo unikalny uytkownik. Mamy nadziej, e dziki temu osoby stawiajce
pierwsze kroki na drodze pozycjonowania i optymalizacji stron bd mogy szybciej
si odnale . Zakadamy równie, e osoby bardziej zaawansowane pomin ten podrozdzia.
 nowy uytkownik — to taki uytkownik, który odwiedzi dan stron

pierwszy raz i na swoim komputerze nie posiada zapisanych plików cookie
sucych do jego identyfikacji. Niestety, z uwagi na zjawisko kasowania lub
blokowania cookie stali czytelnicy mog by traktowani jako nowi uytkownicy.
 unikalny uytkownik — termin uywany w odniesieniu do osoby, która

korzysta z serwisu internetowego i jest identyfikowana na podstawie pliku
cookie lub rzadziej adresu IP (z wielu powodów jest to mniej dokadne
rozwizanie).
 powracajcy uytkownik — to taki uytkownik strony, które na swoim

komputerze ma zapisany plik cookie z informacj o poprzedniej wizycie.
 wizyta — w rozumieniu wikszoci statystyk oznacza cig nastpujcych po

sobie odson poszczególnych podstron, wykonanych przez jednego uytkownika.
Wanym czynnikiem jest tutaj czas. Otó midzy poszczególnymi odsonami
nie moe upyn wicej ni 30 minut. Jeeli czas ten zostanie przekroczony,
mamy ju do czynienia z kolejn wizyt.
 czas trwania wizyty — jest to suma czasu trwania odson skadajcych si na

wizyt.
 dugo wizyty — obrazuje, ile podstron odwiedzi uytkownik podczas swojej

bytnoci na stronie. Jeeli dodatkowo zestawimy te dane z czasem wizyty,
moemy stwierdzi, czy go strony zainteresowa si treci, czy te tylko
„poklika” i poszed sobie.
 odsona — przedstawia dane na temat wywietle kadej strony przez

przegldark uytkownika. Parametr ten najwierniej oddaje wzrost lub
spadek popularnoci witryny.

AWStats
AWStats — http://awstats.sourceforge.net/ — to darmowy system rozbudowanych
statystyk, który moemy zainstalowa bezporednio na serwerze. W przeciwie stwie
do rozwiza proponowanych przez Google Analytics, prezentowane statystyki nie
maj wpywu na dziaanie strony i nie spowalniaj jej. Brak wpywu na szybko
otwierania strony to bardzo duy plus, dziki temu bowiem moemy uywa AWStats
jako drugiego systemu statystyk witryny, bez obaw o szybko jej dziaania.

Instalowanie i konfiguracja
Do zainstalowania statystyk niezbdny jest dostp do logów serwera oraz shella. Instalowanie wymaga równie modyfikacji plików konfiguracyjnych serwera, co pociga
za sob konieczno posiadania uprawnie administratora. Z tego wzgldu zrezygno-
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walimy z opisu procesu instalowania. Jednak chcemy, aby wiedzia, e wielu dostawców serwerów oferuje AWStats domylnie, wic statystyki dostpne s natychmiast po uruchomieniu konta.

Dostpne informacje
AWStats zapewnia dostp do wielu przydatnych informacji. Niestety, sposób ich prezentacji nie jest tak ciekawy, jak w przypadku Google Analytics. Nie zmienia to faktu, e, naszym zdaniem, warto zwróci uwag na AWStats.
Informacje podzielono na kilka gównych dziaów, do których dostp gwarantuje menu nawigacyjne widoczne po lewej stronie (rysunek 11.1). W kolejnych podrozdziaach opisalimy najwaniejsze z dziaów oraz informacje w nich zgromadzone.
Rysunek 11.1.
Widok okna
przegldarki ze
statystykami AWStats

Wszelkie wyniki prezentowane przez statystyki AWStats zawsze dotycz jednego
miesica. Zmiana aktywnego miesica jest moliwa za pomoc odpowiedniego
formularza widocznego na samej górze rysunku 11.1.

Kiedy
W sekcji Kiedy (rysunek 11.2) umieszczone zostao zestawienie wyników z danymi
na temat historii pocze z ostatnich kilku miesicy (opcja Historia miesiczna),
z caego aktualnie wybranego miesica (Dni miesica), z ostatniego tygodnia (Dni tygodnia) oraz z ostatniego dnia (opcja Rozkad godzinny).
Prezentowane dane obejmuj liczb unikalnych goci, wizyt, da , odson i cakowity rozmiar wysanych danych. Szczegóowe wyjanienie znaczenia poszczególnych
poj znajdziesz na pocztku tego rozdziau.
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Rysunek 11.2.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Kiedy
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Kto
Kolejna sekcja z wykazem opcji nosi nazw Kto i przedstawia j rysunek 11.3. Dane
zebrane w tej czci statystyk odpowiadaj za prezentacj kraju pochodzenia goci,
z podziaem na wielko pobranych danych oraz liczb odson i da . Uzupenienie
stanowi lista adresów IP.
Rysunek 11.3.
Widok statystyk
AWStats
— sekcja Kto

W ramach omawianej sekcji znajdziemy jeszcze informacje na temat robotów wyszukiwarek, które odwiedziy stron. Równie w tym przypadku moemy sprawdzi
liczb da oraz to, jaki robot goci na stronie i ile danych pobra. Warto te powici uwag licie ostatnio goszczcych robotów. Dane te przydaj si podczas
kontroli indeksacji strony. Brak aktywnoci robotów moemy odebra jako sygna, e
co jest nie tak z indeksacj witryny. Powinnimy sprawdzi, czy przypadkiem nie
blokujemy indeksacji strony i czy system nawigacyjny jest drony.
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Nawigacja
W sekcji Nawigacja (rysunek 11.4) zawarte s dane na temat czasu trwania wizyty
i liczby wizyt w danym okresie, liczby zapyta do konkretnych typów plików, najczciej
odwiedzanych podstron witryny oraz na temat rodzaju przegldarki i wersji systemu
operacyjnego gocia.
Rysunek 11.4.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Nawigacja
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Szczególnie przydatne dane dotycz popularnoci konkretnych podstron witryny. Na
podstawie tych wyników moesz okreli, czy Twoje zabiegi majce na celu podniesienie popularnoci jakiej czci witryny odnosz skutek. Cenn informacj jest równie
czas trwania wizyty, który pozwoli Ci oceni jako publikowanych treci. Jeeli strona
bdzie miaa ciekawe materiay, to ludzie bd spdza na niej wicej czasu. W przypadku
nudnej strony czas wizyty bdzie niski, co powinno by sygnaem do sprawdzenia:
 jakoci publikowanych treci,
 zgodnoci zawartoci strony ze sowami i frazami kluczowymi, na których

notujesz wejcia na stronie.

Referenci
Referenci (rysunek 11.5) to przedostatnia grupa danych udostpnianych przez system
AWStats. Na t grup skadaj si informacje szczególnie cenne dla osoby zajmujcej
si pozycjonowaniem witryny i popraw ogldalnoci. Najwaniejsze dane dotycz
tego, skd przychodz odwiedzajcy. Dostpna jest lista najpopularniejszych wyszukiwarek, stron zewntrznych, odwoa bezporednich i odwoa z grup dyskusyjnych.
Uzupenieniem s listy poszukiwanych fraz i sów kluczowych wraz z danymi na temat
liczby wej.
Rysunek 11.5.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Referenci
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Zalecamy regularne przegldanie tej czci statystyk, poniewa na ich podstawie moesz podejmowa stosowne kroki zmierzajce do poprawy pozycji witryny lub ulepszania indeksacji podstron.

Inne
Ostatnia grupa danych zostaa zebrana w sekcji Inne (rysunek 11.6). Dane te przedstawiaj
szacunkow liczb osób, które doday adres witryny do zakadek. Uzupenieniem s
informacje o liczbie da do stron, które nie istniej lub korzystaj z przekierowania.
Rysunek 11.6.
Widok statystyk
AWStats — sekcja
Inne

Proponujemy, aby sprawdzi swoje wyniki i zobaczy, czy nie mona zrobi czego
w celu poprawienia skutecznoci indeksacji strony. Warto podda weryfikacji poprawno odsyaczy zgromadzonych na stronie, poniewa stosunkowo czsto zawieraj one bdy, co negatywnie wpywa na proces indeksacji witryny.

Google Analytics
Bez wtpienia najlepsze statystyki ogldalnoci witryny oferuje rozwizanie firmy
Google pod nazw Analytics. Statystyki Google s rozwizaniem w 100% darmowym,
a przy tym oferuj ogrom moliwoci i funkcji. Dlatego warto powici czas i pozna
to rozwizanie, a nastpnie wdroy je do analizy ogldalnoci swojej strony lub stron.
Z uwagi na charakter tej ksiki zamiecilimy skrócony opis najwaniejszych funkcji
oferowanych przez Google Analytics. Zdecydowalimy si równie wróci do pomysu wydania oddzielnej publikacji, powiconej w caoci statystykom spod skrzyde Google. Mamy nadziej, e nowa ksika powstanie jeszcze w tym roku. Do
czasu jej wydania pragniemy zwróci Twoj uwag na darmowy poradnik dostpny
na stronie http://www.ittechnology.us/ebook-google-analytics/, skd mona pobra ksik w formacie PDF.

Instalowanie systemu
Na wstpie biecego podrozdziau zaoylimy, e posiadasz ju aktywne konto na
serwerze Google. Moe to by to samo konto, z którego korzystae podczas poznawania narzdzi webmasterskich firmy Google.
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Opis systemu Google Analytics oparlimy o interfejs uytkownika dostpny w czasie, gdy pracowalimy nad t ksik. W chwili, gdy ksika bya ju gotowa do
druku, Google wypucio wersj beta nowego interfejsu, który w chwili obecnej jest
dostpny opcjonalnie. Niestety, nikt z nas nie wiedzia, kiedy nowy interfejs usugi
bdzie dostpny w wersji finalnej, i z tego powodu zrezygnowalimy z jego opisu.
Jednak zakadamy, e w chwili, gdy bdziemy pracowa nad dedykowan ksik
powicon Google Analytics, obecna wersja beta interfejsu zostanie sko czona
i wprowadzona na dobre do uytku.

Instalowanie systemu zaczynamy od otwarcia strony http://google.pl/analytics, kliknicia przycisku Zaloguj si do Analytics i zalogowania si w systemie. Musimy wpisa login i haso, a po zalogowaniu si zostaniemy przeniesieni na stron widoczn na
rysunku 11.7. Na niej naley klikn przycisk Zarejestruj si.
Rysunek 11.7.
Instalowanie statystyk
Google — etap
pierwszy

Po wczytaniu si strony widocznej na rysunku 11.8 w polu Adres URL witryny wpisz
adres swojej strony. W polu Nazwa konta wpisz przyjazn nazw dla dodanej strony.
Okrel stref czasow — wystarczy wybra kraj z obszernej listy. Na koniec kliknij
przycisk Kontynuuj.
Rysunek 11.8.
Instalowanie statystyk
Google — etap drugi

Kolejny etap, który jest widoczny na rysunku 11.9, wymaga podania imienia, nazwiska
i kraju pochodzenia osoby odpowiedzialnej za konfigurowane statystyki. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk Kontynuuj.
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Rysunek 11.9.
Instalowanie statystyk
Google — etap trzeci

Zatwierd warunki umowy, jak zawierasz z firm Google. Wystarczy, e w oknie
z rysunku 11.10 zaznaczysz opcj Tak, akceptuj powysze warunki umowy i klikniesz
przycisk Utwórz nowe konto.
Rysunek 11.10.
Instalowanie statystyk
Google — etap czwarty

Po zaoeniu konta na ekranie monitora pojawi si panel konfiguracyjny. Za jego pomoc moesz przygotowa specjalny kod, który musi trafi na kad stron Twojej
witryny (rysunek 11.11).
W sekcji Co ledzisz zaznacz, jaki rodzaj strony ledzisz. Nastpnie skopiuj do
schowka systemowego kod widoczny w sekcji Wklej ten kod w swojej witrynie i wklej
go do szablonów swojej witryny. Kod naley skopiowa i wklei do kadego pliku lub do
kadego szablonu, który jest wykorzystywany do budowy Twojej strony, umieszczajc
go tu przed zamykajcym znacznikiem </head>. Cao powinna wyglda mniej
wicej tak:
<!doctype
<html>
<head>
<meta
<meta
<meta

html>

name="description" content="Free template for PSPad" />
name="keywords" content="html5,template,pspad" />
charset="UTF-8" />
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Rysunek 11.11.
Instalowanie statystyk
Google — etap pity

<title>Przykad instalacji kodu Google Analytics</title>
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-22879286-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type =
'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' :
'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Po skopiowaniu kodu w oknie z rysunku 11.11 kliknij przycisk Zapisz i zakocz. Zostaniesz teraz przeniesiony do strony widocznej na rysunku 11.12. Zwró uwag, e
obok nowo dodanego projektu pojawia si óta ikona z wykrzyknikiem. Oznacza to,
e Google nie wie jeszcze o tym, e zainstalowae kod. Dlatego kliknij odnonik
Edytuj oznaczony za pomoc strzaki na rysunku 11.12.
Na nowej stronie odszukaj i kliknij odnonik Sprawd status (rysunek 11.13).
Po chwili na ekranie monitora zobaczysz komunikat (rysunek 11.14) z informacj o tym,
e kod Google Analytics zosta pomylnie zainstalowany i system czeka na dane (trwa to
zwykle jedn dob).
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Rysunek 11.12.
Instalowanie statystyk
Google — etap szósty

Rysunek 11.13.
Instalowanie statystyk
Google — etap siódmy

Rysunek 11.14.
Instalowanie statystyk
Google — etap ósmy

Po powrocie do gównego panelu administracyjnego (rysunek 11.15) obok dodanej
strony powinna pojawi si ikona zegara, która oznacza, e system jest gotowy i czeka
na dane z Twojej strony.
Rysunek 11.15.
Instalowanie statystyk
Google — etap
dziewity
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Jeeli test nie przeszed pomylnie, oznacza to, e musiae popeni bd podczas instalowania statystyk. W takim wypadku sugerujemy sprawdzenie, czy:
 kod zosta dodany do wszystkich podstron serwisu;
 kod nie zosta uszkodzony lub zmieniony podczas dodawania do stron

serwisu;
 serwer, na którym umieszczono stron, dziaa poprawnie.

Warto pamita, e z jednego konta moemy obsuy wiele domen, a co za tym
idzie, uruchomi kilka lub kilkanacie statystyk niezalenych od siebie. Dostp do
odpowiedniej witryny bdzie moliwy z poziomu panelu administracyjnego, który
zawsze pojawia si po zalogowaniu. Rysunek 11.16 przedstawia sytuacj, w której na
jednym koncie zainstalowalimy dwie domeny.
Rysunek 11.16.
Instalowanie statystyk
Google — panel
administracyjny

Najwaniejsze funkcje i moliwoci
Skoro udao nam si zainstalowa statystyki i mino kilka dni od tej chwili, warto
sprawdzi, co si dzieje z nasz stron. Aby zobaczy raporty, wystarczy zalogowa
si do systemu i w panelu administracyjnym klikn opcj Przegldaj raporty, widoczn obok adresu strony, na której zainstalowalimy statystyki.
W dalszej czci zwrócimy uwag jedynie na kilka przydatnych informacji i nie bdziemy zajmowa si wszystkimi moliwociami systemu. Jeeli jednak jeste zainteresowany poznaniem wszystkich moliwoci Google Analytics, to odsyamy Ci
do darmowego e-booka powiconego temu systemowi. Ksik mona pobra ze
strony http://www.ittechnology.us/ebook-google-analytics. Zwracamy równie Twoj
uwag, e w niedalekiej przyszoci razem z Michaem wydamy oddzieln ksik
powicon statystykom Google.

Na rysunku 11.17 wida stron gówn statystyk dla wybranej domeny. W lewej kolumnie znajdziesz menu nawigacyjne, któremu bliej przyjrzymy si w dalszej czci
podrozdziau. Natomiast po prawej stronie znajduje si kilka wykresów. Pierwszy
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Rysunek 11.17.
Google Analytics
— strona gówna
statystyk

z nich domylnie pokazuje liczb odwiedzin Twojej witryny. Poniej znajdziesz informacje o wykorzystaniu witryny, wród nich m.in. o odsonach, wska niku odrzuce czy liczbie nowych odwiedzin. Dalej znajdziesz dane na temat miejsca pochodzenia
Twoich goci, wykaz najpopularniejszych podstron Twojej witryny czy informacje
o tym, w jaki sposób ludzie weszli na Twoj stron.
Menu Uytkownicy (rysunek 11.18) zawiera m.in. informacje na temat:
 geolokalizacji uytkowników;
 jzyka uywanego przez goci strony;
 proporcji pomidzy uytkownikami nowymi a powracajcymi;
 zachowania uytkowników (liczba odwiedzin, odson, czas spdzony na

stronie czy wspóczynnik odrzuce );
 lojalnoci uytkowników (czas, który min od poprzednich odwiedzin,

gboko i czas trwania odwiedzin);
 parametrów i funkcji przegldarki (informacje o przegldarce i systemie

operacyjnym, o rozdzielczoci i palecie kolorów, dodatku Flash i maszynie Java);
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Rysunek 11.18.
Google Analytics
—menu Uytkownicy

 waciwoci internetu uywanego przez goci (dostawca usug internetowych

oraz szybko poczenia);
 wykorzystania urzdze mobilnych przez uytkowników Twojej strony

(informacje o mobilnej przegldarce oraz operatorze telefonicznym).
Dane zebrane w sekcji Uytkownicy s przydatne dla osób tworzcych strony, gdy na
ich podstawie moemy zoptymalizowa kod strony oraz uyte rozwizania, tak by
speniay oczekiwania naszych goci. Poza tym osoby zajmujce si pozycjonowaniem
równie mog znale  tu co dla siebie. Naszym zdaniem przydatnymi informacjami s te
dotyczce lojalnoci uytkowników oraz ich zachowania na stronie. Pamitaj, e powinnimy zatrzyma uytkownika na stronie jak najduej. Dlatego warto ledzi czas
wizyty oraz jej gboko.
Kolejne menu nosi nazw róda odwiedzin (rysunek 11.19). To tutaj znajdziemy
najwicej przydatnych informacji na temat efektów pozycjonowania naszej strony.
W menu róda odwiedzin moemy szuka informacji na temat:
 odwiedzin bezporednich;
 stron, z których gocie trafili do nas;
 udziau wyszukiwarek w ogldalnoci naszej strony;
 sów kluczowych, które przysporzyy nam ogldajcych;
 skutecznoci kampanii reklamowych.
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Rysunek 11.19.
Google Analytics
—menu róda
odwiedzin

Analiza poszczególnych grup danych pozwala na zdobycie wiedzy na temat tego, w jaki
sposób i skd pozyskujemy nowych odwiedzajcych stron WWW.
Kolejna grupa opcji zebrana zostaa w menu Tre (rysunek 11.20). Sekcja ta równie zawiera wiele przydatnych informacji z punktu widzenia osoby pozycjonujcej
stron WWW.
Rysunek 11.20.
Google Analytics
—menu Tre
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Najwaniejsze informacje, które moemy pozyska dziki opcjom zebranym w menu
Zawarto , to dane dotyczce:
 najpopularniejszych podstron serwisu;
 najpopularniejszych stron wedug ich tytuu;
 stron docelowych;
 stron, na które przeszed go naszego serwisu.

Dokadna analiza danych zebranych w menu Tre pozwala nam sprawdzi, na jakie
strony udaj si nasi gocie. Na tej podstawie moemy wprowadzi zmiany w treci
i spróbowa zatrzyma odwiedzajcych na duej. Na przykad prowadzimy sklep
z laptopami i widzimy, e nasi potencjalni klienci wychodz na stron portalu, który
zajmuje si testami notebooków. W takim przypadku moemy podj dziaania, aby
zatrzyma uytkownika u nas lub spowodowa, e wróci do nas w przyszoci. Naszym zdaniem prawidow reakcj w takim przypadku moe by:
 uruchomienie wasnej strony z testami laptopów;
 jeeli gocie upodobali sobie jeden lub kilka serwisów testujcych sprzt,

mona pomyle o wykupieniu na nich reklamy lub zapewnieniu im sprztu
do testów w zamian za podzikowania i informacje o naszym sklepie.
Analiza najpopularniejszych treci na stronie równie pozwala podj kroki majce
na celu doprowadzenie do wzrostu popularnoci. Jeeli na przykad widzimy, e ludzie czytaj nasze artykuy, powinnimy zadba o to, aby byo ich wicej i aby byy
ciekawe i wartociowe pod wzgldem merytorycznym. Poza tym najpopularniejsze
strony moemy wykorzysta do reklamowania naszych produktów lub skierowania
czytelników do innych podstron serwisu.
Ostatnie menu nosi nazw Cele (rysunek 11.21) i pozwala nam na okrelenie konwersji w odniesieniu do celów. Mówic dokadniej, chodzi o to, e moemy zdefiniowa
sobie pewne zaoenia, a nastpnie ledzi stopie ich realizacji. Doskonaym przykadem celu dla forum jest rejestracja uytkownika, a dla sklepu — wywietlenie
strony z podzikowaniem za dokonanie zakupu.
Definicja celu polega na okreleniu punktu startu, kroków porednich i efektu ko cowego. Analiza realizacji celów pozwala nam okreli, w którym miejscu uytkownik
rezygnuje z rozpocztego zadania. W przypadku sklepu moemy wyróni kilka etapów,
które naley przej, aby dokona zakupu. Poniej prezentujemy uproszczony schemat:
 otwarcie strony gównej sklepu;
 wyszukanie produktu;
 dodanie do koszyka;
 wypenienie i wysanie zamówienia.

ledzc realizacj celów za pomoc Google Analytics, moemy na przykad doj do
wniosku, e spory procent klientów rezygnuje z zakupu w chwili, gdy dodali oni ju
produkt do koszyka. To moe nam uzmysowi, e jakie mechanizmy lub projekt

290

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak si to robi

Rysunek 11.21.
Google Analytics
—menu Cele

strony powoduj takie, a nie inne zachowanie uytkowników. Czstym powodem porzucenia koszyka jest na przykad mao przemylany projekt strony, powodujcy, e
nasz klient nie potrafi znale  opcji wysania swojego zamówienia. Zdarza si równie, e wysanie zamówienia wymaga posiadania konta, którego wielu kupujcym po
prostu nie chce si zakada.
Dlatego nie bój si definiowa wasnych celów, led je, a nastpnie sprawnie i szybko
reaguj na zaobserwowane problemy. Nie bój si podejmowa miaych decyzji i wprowadza zmian, ale pamitaj, e musisz dziaa w oparciu na konkretnych danych, których
dostarczy Ci Google Analytics.
Zdajemy sobie spraw z tego, e jedynie w sposób ogólny naszkicowalimy moliwoci statystyk Google i zostawiamy Ci z gow pen pyta i chci lepszego
poznania moliwoci oferowanych przez to potne narzdzie, ale, niestety, z powodu ogranicze , jakie nakada na nas wydawca, musielimy na tym poprzesta.
Jeeli zainteresoway Ci moliwoci oferowane przez Google Analytics, a ich
ogrom Ci przeraa i potrzebujesz ksiki, to w tej chwili moemy odesa Ci do
darmowego e-booka na ten temat, dostpnego na stronie http://www.ittechnology.
us/ebook-google-analytics. Poza tym w niedalekiej przyszoci planujemy wyda
osobn ksik powicon wycznie statystykom Google.

Monitoring rankingów wyszukiwarek
Regularna kontrola statystyk to tylko jeden z czynników, na które powinnimy zwraca uwag. Musisz te pamita, e najwaniejsz rzecz, jak naley sprawdza, jest
pozycja Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Dziaania te w maym zakresie
moesz prowadzi rcznie, ale ju przy kilku domenach i sowach kluczowych pracy

Rozdzia 11. i ledzenie ruchu na stronie

291

robi si tyle, e trudno nad ni zapanowa. Dlatego w tym podrozdziale pokaemy, jak
w sposób automatyczny i systematyczny kontrolowa kluczowe — z punktu widzenia
pozycjonera — parametry i wartoci.

Pozycja w wynikach wyszukiwania
Jeeli chcesz kontrolowa swoj pozycj w wynikach wyszukiwania, to zdecydowanie polecamy doskonae narzdzia Web-Tools, które opisalimy w dodatku do ksiki.
U podstaw takiej decyzji lega ogromna funkcjonalno i dua rónorodno oferowanych funkcji.
Oczywicie zamiast skryptów dziaajcych na innych stronach WWW, do kontroli
pozycji swojej strony moesz uy dedykowanych aplikacji. Równie w tym przypadku do dyspozycji mamy kilka ciekawych rozwiza . Opisane w dalszej czci tego
podrozdziau narzdzia, w chwili gdy je testowalimy, dziaay poprawnie. Jednak musisz
mie wiadomo, e kada kolejna aktualizacja algorytmów wyszukiwarek moe to
zmieni.
Zacznijmy od prostego, darmowego narzdzia o nazwie Free Monitor for Google,
dostpnego na stronie http://www.cleverstat.com/en/google-monitor-query.htm. Po pobraniu aplikacji na dysk i jej zainstalowaniu moemy przystpi do konfiguracji omawianego narzdzia.
Wcz program, a nastpnie kliknij znak plusa. W nowym oknie (rysunek 11.22)
wprowad adres swojej strony, któr chcesz podda monitoringowi. Kliknij przycisk OK,
aby zatwierdzi dane.
Rysunek 11.22.
Free Monitor for
Google —
definiowanie domeny

Bezporednio po klikniciu przycisku OK na ekranie monitora pojawi si kolejne
okno, w którym naley zdefiniowa list sów kluczowych, które bd analizowane
(rysunek 11.23). Odpowiedni fraz lub sowo wpisz w polu Keyword i kliknij przycisk
Add. Powtarzaj opisane czynnoci, a zbierzesz pen list sów. Dopiero wówczas
kliknij przycisk OK.
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Rysunek 11.23.
Free Monitor for
Google — dodawanie
sów kluczowych

W tej chwili mamy okrelon domen i skompletowan list sów kluczowych. Moemy rozpocz proces analizy. W tym celu wystarczy klikn przycisk Search i zaczeka, a operacja zostanie zako czona (rysunek 11.24). Nie zapominaj, e czas potrzebny na dokonanie analizy w duej mierze zaley od liczby sów, które dodae.
Rysunek 11.24.
Free Monitor for
Google —
uruchamianie
procesu analizy

Na rysunku 11.25 wida wyniki analizy. W kolumnie po lewej stronie obok poszczególnych sów znajdziesz wyniki. W rubryce Position podawana jest aktualna lokata,
a strzaki obrazuj, czy zaliczye awans, spadek, czy te Twoja pozycja nie ulega
zmianie. Natomiast w kolumnie Best wywietlony zostaje najlepszy z uzyskanych rezultatów.
Po klikniciu sowa z lewej kolumny w prawej czci okna zobaczysz adresy 10 stron
ssiadujcych z Twoj witryn. Dziki temu moesz si przekona, kto jest Twoim
bezporednim konkurentem.
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Rysunek 11.25.
Free Monitor for
Google — wyniki
analizy

Jak widzisz, program Free Monitor for Google jest prosty, ale mimo to znacznie uatwia proces analizy pozycji witryny w wynikach wyszukiwarki Google. Zalet programu jest moliwo dodania kilku projektów (adres strony plus lista sów kluczowych),
dziki czemu jeszcze atwiej bdzie kontrolowa kilka niezalenych od siebie stron.
Jeeli powanie mylisz o pozycjonowaniu swojej strony, masz wiele sów do
sprawdzania i pozycjonujesz w kilku wyszukiwarkach, moesz skorzysta z bardziej
rozbudowanej wersji opisanego powyej narzdzia. Mamy tutaj na myli program
o nazwie Accurate Monitor for Search Engines. Aplikacj w wersji testowej mona
pobra ze strony http://www.cleverstat.com/. Kupno licencji na prezentowany
program to wydatek rzdu 99 dolarów dla zastosowa prywatnych i 149 dolarów
dla zastosowa komercyjnych.

Kontrola stopnia indeksacji
Na temat indeksacji strony napisalimy ju wiele, dlatego teraz w skrócie pokaemy,
w jaki sposób kontrolowa stopie indeksacji witryny w rónych wyszukiwarkach.
Jeeli chcesz kontrolowa stopie indeksacji strony, to zdecydowanie polecamy
doskonae narzdzia Web-Tools, które opisalimy w dodatku do ksiki.

W przypadku wszystkich omawianych przez nas wyszukiwarek kontrola stopnia indeksacji witryny jest moliwa za pomoc polecenia site:nazwa_domeny, na przykad
site:laptopy.info.pl. Polecenie to naley wpisa w pole zapytania wyszukiwarki
i klikn przycisk Szukaj. Na rysunku 11.26 wida wynik dziaania zapytania w wyszukiwarce Google.
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Rysunek 11.26.
Wynik kontroli
stopnia indeksacji
witryny przez
wyszukiwark Google

Kontrola liczby odsyaczy zewntrznych
Nastpnym elementem, który powinnimy kontrolowa, jest liczba odsyaczy zewntrznych. Nie ukrywamy, e w dzisiejszych czasach o pozycji witryny w wyszukiwarce Google decyduje m.in. dua liczba wartociowych odsyaczy ze cile okrelonym sowem kluczowym w opisie.
Odsyacze mona kontrolowa za pomoc bezporednich zapyta zadawanych wyszukiwarce lub specjalnych skryptów. Nieco dalej pokaemy najwaniejsze i najwygodniejsze rozwizania.
W przypadku wikszoci omawianych przez nas wyszukiwarek korzystamy z zapytania
link:nazwa_domeny, które wpisujemy w pole zapytania wyszukiwarki. Niestety, zwracane w ten sposób wyniki nie zawsze pokazuj peen przegld sytuacji.
Moesz równie wykorzysta specjalne skrypty, których wiele znajduje si na rónych stronach WWW. Ze swej strony polecamy narzdzia Web-Tools, które szerzej
przedstawilimy w dodatku do ksiki. Na uwag zasuguje te narzdzie Yahoo Site
Explorer, które bardzo dokadnie opisalimy w rozdziale 4.
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Warto równie skorzysta z narzdzi dla webmasterów oferowanych przez Google.
Po wybraniu opcji Twoja witryna w sieci/Linki do Twojej witryny moesz sprawdzi,
kto zamieci odnoniki do badanej witryny. Na rysunku 11.27 wida przykadowy wynik
badania jednej ze stron.
Rysunek 11.27.
Wyniki dziaania
narzdzi dla
webmasterów i opcji
Linki do Twojej
witryny. Po wybraniu
opcji Wicej
zobaczysz znacznie
wicej stron
zawierajcych linki
do Twojej witryny

Warto zwróci równie uwag na to, e poza szczegóowym wykazem stron zawierajcych linki prowadzce do Twojej strony, moesz w wygodny sposób sprawdzi:
 do których czci Twojej witryny prowadzi najwicej linków;
 jaki jest opis odsyaczy.
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