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SEO ON PAGE 

EBOOK 
http://seotopvn.com/seo-onpage-

tip/ 

B n đang tìm hi u SEO-

onpage? 

Ebook nh m cung c p các ki n th c v  

SEO onpage c  b n và nâng cao c a tác 

gi  Anh Tai(demontaihack) mu n chia s  v i các 

b n.Đ c bi t SEO on page 2011 có 1 chút thay đ i 

mà ebook cũng mu n b  sung cho các b n.Ebook 

đ c vi t ng n g n v i các tài li u kèm theo cũng 

nh  các công c  các b n có th  download và tham 

kh o thêm.Từ tác giả: 

 

demontaihack:Ebook còn đang trong giai đoạn hoàn thiện 

nên mình rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn mọi 

ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp bạn có thể email cho mình 

vietproblog@gmail.com hoặc Cho lời bình tại đây 

 My bloghttp://seotoolvn.wordpress.com/ 

http://seotopvn.com/seo-onpage-tip/
http://seotopvn.com/seo-onpage-tip/
mailto:vietproblog@gmail.com
http://seotopvn.com/seo-onpage-tip/
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Đón xem các bài viết cùng tác giả 

trên SEOTOPVN.COM 

 Nofollow là gì,dofollow là gì? 

 Hidden text,links sai l m c a 

SEO! 

 Meta Keyword:đã không còn 

là y u t  trong SEO 

 T i u meta Description cho 

SEO 

 Vi t l i đ ng d n URL cho 

SEO (mod_rewrite, .htaccess) 

 SEO Copywriting-biên t p n i 

dung cho SEO 

 Seo friendly urls-đ ng d n 

thân thi n 

 Internal links là gì ? 

 Ki n th c SEO: External Links 

là gì? 

 2011 Search Engine Ranking 

Factors-Các y u t  SEO năm 2011 

ebook COVER 

 

 

  

http://seotopvn.com/nofollow-la-gi-dofollow-la-gi/
http://seotopvn.com/hidden-text-links-seo/
http://seotopvn.com/hidden-text-links-seo/
http://seotopvn.com/meta-keyword-seo/
http://seotopvn.com/meta-keyword-seo/
http://seotopvn.com/toi-uu-meta-description-cho-seo/
http://seotopvn.com/toi-uu-meta-description-cho-seo/
http://seotopvn.com/viet-lai-duong-dan-url-cho-seo-mod-rewrite-htaccess-apache/
http://seotopvn.com/viet-lai-duong-dan-url-cho-seo-mod-rewrite-htaccess-apache/
http://seotopvn.com/seo-copywriting/
http://seotopvn.com/seo-copywriting/
http://seotopvn.com/seo-friendly-urls-duong-dan-than-thien/
http://seotopvn.com/seo-friendly-urls-duong-dan-than-thien/
http://seotopvn.com/internal-links-la-gi/
http://seotopvn.com/kien-thuc-seo-external-links-la-gi/
http://seotopvn.com/kien-thuc-seo-external-links-la-gi/
http://seotopvn.com/2011-search-engine-ranking-factors-cac-yeu-to-seo-nam-2011/
http://seotopvn.com/2011-search-engine-ranking-factors-cac-yeu-to-seo-nam-2011/
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SEO ONPAGE 
(T -theo 

seotopvn.com)  

Nếu ai đã biết qua về SEO thì bạn có thể hiểu SEO chia làm 2 phần đó là 

SEO-ONPAGE và SEO-OFFPAGE Trong đó SEO-ONPAGE là tối ưu hóa 

các yếu tố trên trang Để các cỗ máy tìm kiếm nhìn trang web của bạn 1 

cách thân thiện hơn do đó vô cùng có lợi cho trang web của bạn 

 

 

Trước tiên mình xin nói qua về khu vực tác động của SEO(Search 

Engine Optimize) như trong hình vẽ thì SEO chỉ có tác động lên 

phần Organic Seach(màu hồng) phần màu xanh là khu vực trả 

phí(Google Adword) 

 

Hình minh họa 1.0 

SEO ONPAGE là gì? Seo Onpage là quá trình tối ưu hóa Website và nội dung các trang trong 

Website nhắm giúp trang web của bạn trở nên thân thiện hơn với các Search Engine 

 

http://seotopvn.com/
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Vậy các nhân tố trên trang có tác động trực tiếp đến kết quả tìm 

kiếm là gì?Khi view Source của trang web bạn sẽ nhìn thấy rõ các 

yếu tố này(bấm Ctr+U đối với Firefox) ví dụ tiêu đề bài viết của 

bạn,liên kết trong trang những chữ được tô đậm(BOLD)…việc điều 

chỉnh các yếu tố này 1 cách tối ưu sẽ làm cho trang web của bạn có 

thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.Sau đây AnhTai xin liệt kê 

ra các yếu tố có tác động mạnh mẽ tới việc tối ưu trên trang: 

Hãy tạo 1 title duy nhất và miêu tả ngắn gọn và chính xác 

nội dung trang. 

 

      Hình minh họa 1.1 

Như bạn thấy thẻ <title> trên trang web sẽ ứng với chữ màu 

xanh dương trong kết quả tìm kiếm Trong ví dụ thì thẻ title trên 

trang của seovui.com là <title>Ngề làm SEO cơ hội và thử 

thách</title>.Biết được điều đó 1 số Webmaster đã cố nhồi nhét 

từ khóa vào thẻ title việc này làm cho Title trở nên vô nghĩa 

nhưng việc lập lại 1 cách tự nhiên vẫn có hiệu quả đấy. 

Vậy Title nên: 

 Duy nhất và miêu tả chính xác nội dung trang web dài 

khoảng 50->70 kí tự 

 Bạn có thể In hoa để gây dấu ấn với người nhìn.Việc này 

thật sự có hiệu quả theo kiểu nổi bật giữa đám đông 

Tạo thẻ meta Decription dễ hiểu miêu tả đúng nội dung 

trang web 
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Hình minh họa 1.2 

Cú pháp <meta name=”description” content”miêu tả nội dung 

trang web”> Phần này có tầm ảnh hưởng thấp hơn với phần 

title do đó nên miêu tả chính xác và tự nhiên nội dung trang 

web.Lời khuyên cho thẻ meta description này: 

 Tối đa 155 kí tự 

 Miêu tả tự nhiên nội dung trang web  

Thẻ heading H1 của trang: 

Cú pháp <h1>Câu chứa từ khóa</h1>  có tác động thấp hơn 2 

yếu tố trên.Từ thẻ H2 ->H6 mức độ tác động sẽ giảm dần 

Liên kết trên trang: 

Liên kết nội bộ có tác động rất lớn đối chiến lược SEO của bạn vì 

liên kết nội bộ phải là sự liên kết giữa các trang của 1 website 

nên để đạt được hiệu quả cần có sự nhất quán để tạo nên sức 

mạnh do đó AnhTai không đề cập kĩ trong phần này. 

Thẻ ALT của Image: 

Cú pháp <img src=”linkanh” alt=”mô tả ảnh”> hiện có rất nhiều 

trang web đã quên sử dụng thẻ này cho hình ảnh vì nó có tác 

động đến google image search do đó các ảnh trong bài viết nên 

có thẻ ALT mô tả ảnh. 

Mật độ từ khóa(keyword density): 

http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi
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Số lần lặp lại từ khóa của bạn trên trang 

đây có vẻ là phần nâng cao,đôi khi người 

ta khuyên nên quên việc này nhưng việc 

lặp lại từ khóa 1 cách tự nhiên vẫn có 

hiệu quả.  

Như hình bên bạn có thể thấy mật độ từ 

khóa của từ SEO trên trang SEOVUI.COM là 5.61% đây là lặp lại 

có chủ đích của AnhTai.Bạn có thể check tại đây 

 

Trang theo chuẩn W3C 

Trang web của bạn phải theo chuẩn W3C để check các lỗi HTML và 

CSS ,bạn có thể check tại đây 

  

 Công c  SEO onpage 

(Free addon for Firefox) 

 

Bạn sẽ không phải xem lỗi các thành phần của trang 1 cách thủ 

công nữa hãy dùng Addon này của Firefox,bạn có thể Download 

tại đây 

On Page SEO Checklist? 

On page seo checklist là gì?Với hướng dẫn Seo onagpe ở trên các 

bạn cũng có thể thấy là nó khá dài dòng thì SEO checklist là bản 

http://www.webconfs.com/keyword-density-checker.php
http://validator.w3.org/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/seo-doctor/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/seo-doctor/
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liệt kê ngắn gọn các yếu tố mà mình phải kiểm tra trên trang khi 

bạn duyệt qua hết các yếu tố trong checklist là SEO-onpage đã 

OK.Các bạn có thể download tại đây. 

Seo onpage 2011 có gì khác? 

Tất nhiên qua mỗi năm thì SEO onpage có 

thay đổi phần nào tất nhiên các yếu tố vẫn giữ 

đó chỉ có độ ảnh hưởng thay đổi.Trong năm 

2011 có 3 yếu tố có tầm quan trọng mạnh 

trong SEO onpage là: 

 Title Tag 

 Liên kết nội bộ 

 Nội dung 

Và Anh Tai muốn nhấn mạnh với các bạn rằng năm 2011 là năm 

thưởng cho các trang web có nội dung chất lượng do đó các trang có 

nội dung tươi mới luôn được đánh giá cao.Tươi mới ở đây là các 

trang có nội dung mới không sao chép,đặc biệt trong các bài viết thì 

Title thực sự mạnh mẽ,sức mạnh của thẻ Title đã tăng lên trong năm 

2011. 

Các bài viết khác của AnhTai trên 

SEOtopvn.COM 

SEOTOPVN.COM 
B n c n h c SEO n v i 

seotopvn.com v i khóa h c SEO 

mi n phí cung c p các 

http://www.mediafire.com/?y631433daqqrewj
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ki n th n v  SEO 

Free Sandbox Google Ebook by AnhTai->Click to download 

 

Tham gia m ng xã h i c a SEOTOP

blog c : 

Blog Wordpress c a Demontaihack cung c p các công c  

mi c bi t các th  thu t SEO c a chính 

tác gi  AnhTaiWebsite: http://seotoolvn.wordpress.com 

Facebook c a SEOtopVn v i các bài vi t v  tin t c SEO th o 

lu n SEO, ng SEO ng c p nh t v  

thu t toán trong SEOhttp://www.facebook.com/seovui 

 

http://seotopvn.com/google-sandbox-toan-tap/
http://seotoolvn.wordpress.com/
http://www.facebook.com/seovui

