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Seznam uporabljenih simbolov
SEO – optimizacija za spletne iskalnike (ang. search engine optimization)
UX – uporabniška izkušnja (ang. user experience)
URL – enoločni krajevnik vira (ang. uniform resource locator)
JPEG – metoda kompresije digitalne slike (ang. Joint Photographic Experts
Group)
PNG – rastrski slikovni format (ang. Portable Network Graphics)
SVG – usmerljiva vektorska grafika (ang. Scalable Vector Graphics)
HTML – označevalni jezik za izdelavo spletnih strani (ang. Hyper Text Markup
Language)
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Povzetek
V diplomskem delu sem najprej raziskala kako delujejo spletni iskalniki, pri tem
sem se osredotočila na največji iskalnik Google. Poglobila sem se v delovanje
algoritmov za razvrščanje rezultatov pri poizvedbah in se v nadaljevanju lotila
raziskovanja postopkov za optimizacijo spletne strani.
Tehnike optimizacije spletne strani za iskalnike sem raziskovala s poudarkom
na uporabniški izkušnji in ugotovila, da so prepletene ena z drugo. S slabo
optimizirano spletno stranjo ne bomo dobili novih obiskovalcev, brez dobre
uporabniške izkušnje pa bomo le-te izgubili.
V zadnjem delu diplomske naloge sem teorijo prenesla v praktičen primer. Lotila
sem se optimizacije spletne trgovine butičnih oljčnih olj Bosco Monte. Pri optimizaciji
strani sem bila osredotočena na uporabniško izkušnjo in hkrati na iskalnike. Na koncu
sem rezultate optimizacije poskušala izmeriti in interpretirati. Rezultati optimizacije
strani se ponavadi pokažejo šele čez nekaj časa, zato sem predstavila orodja s katerimi
jih merimo, ter kritično ovrednotila svoje delo.

Ključne besede: optimizacija spletnih strani, SEO, uporabniška izkušnja,
spletni iskalniki
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Abstract
In my diploma thesis, I explored how search engines work, focusing on the
largest search engine Google. I took a closer look at the algorithms that rank web pages
in the search results. Later on, I explored the procedures for website optimization.
I researched the search engine optimization techniques with a focus on user
experience and found them to be intertwined with one another. With a poorly
optimized website, we will not organically attract new visitors, and without a good
user experience, these visitors will bounce and never return to our site, making SEO
optimisation redundant.
In the last part of my thesis, I transferred the theory to a practical example. I
optimized the online store of boutique olive oil Bosco Monte. While optimizing the
page, I focused on improving the user experience and also on optimizing for the search
engines. In the end, I tried to measure and interpret the optimization results. They tend
to show up only after a while and that is why I outlined the tools we use to measure
them and critically evaluated my work.

Key words: search engine optimization, SEO, user experience, search engines
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1 UVOD
Vsak od nas se verjetno večkrat dnevno sreča z vprašanji, ki jih naslovi na
»gospoda Googla«. Navadno vpišemo v iskalno okno izbrane ključne besede, iskalnik
pa nam vrne rezultate in v večini primerov so zadetki točno to, kar smo iskali. Kako je
to mogoče? Kako lahko spletni iskalnik razume naše vprašanje in nam vrne najbolj
relevantne odgovore? V diplomskem delu bom ugotavljala, kateri faktorji na spletni
strani so pomembni za Google, kako lahko stran spravimo med čim višje uvrščene in
kakšne so skupne lastnosti optimizacije SEO (ang. search engine optimization) in
uporabniške izkušnje.
Dandanes je dobra optimizacija spletne strani zelo pomembna za dobre rezultate
na spletnih iskalnikih. Sama sem se srečala s tem v zadnjih mesecih, in sicer pri
postavljanju spletne trgovine za olivno olje. V Istri imamo namreč polje z oljkami, iz
katerih pridelujemo olje. Pridelek se z leti veča in olja ne moremo več porabiti sami,
zato smo želeli postaviti spletno trgovino. Ker pa je na trgu že veliko oljčnih olj, bo
treba spletno stran optimizirati in jo spraviti na čim višje mesto na spletnih iskalnikih.
V diplomskem delu bom najprej raziskala, kako delujejo algoritmi spletnih
iskalnikov, pri tem se bom predvsem posvetila največjemu – Googlu. Poleg
optimizacije strani za iskalnik se bom ukvarjala tudi s povezavo med uporabniško
izkušnjo in optimizacijo. Poglobila se bom v parametre, ki so potrebni za optimizacijo,
in jih potem implementirala na prej omenjeno spletno trgovino. Rezultati optimizacije
SEO so navadno vidni šele po nekaj mesecih, vendar gre tu za stran, ki je izdelana na
novo, zato še sploh ni uvrščena med rezultate. Moj cilj je poskusiti poiskati metode
optimizacije za čim višjo uvrstitev na Googlu pri iskanju različnih ključnih besed v
povezavi z olivnim oljem, ter izboljšati uporabniško izkušnjo.
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2 OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI
Povprečen človek uporabi spletni iskalnik trikrat do štirikrat na dan. Omogoča
nam iskanje informacij. Obstaja veliko različnih spletnih iskalnikov, največji je
Google, ki ima več kot 90-odstotni tržni delež. Vsako sekundo spletni iskalnik Google
prejme več kot 63.000 iskanj. Sledita mu Bing in Yahoo, za njimi pa je še vrsto ostalih
brskalnikov, med drugimi tudi slovenski najdi.si [1].
Zaradi večinskega deleža Googla se bom v diplomskem delu omejila samo na ta
iskalnik. Najprej bom raziskala, kako Google sploh deluje in kakšna orodja ima, potem
pa se bom lotila optimizacije za omenjeni iskalnik.

2.1 SPLETNI ISKALNIK GOOGLE
Začetki podjetja Google segajo v leto 1995, ko sta Larry Page in Sergey Brin
dobila idejo in začela izdelovati iskalnik (ang. search engine), ki uporablja povezave
za določitev pomembnosti posameznih spletnih strani na svetovnem spletu (ang.
World Wide Web). Na začetku sta ga poimenovala BackRub, kasneje pa sta ga
preimenovala v Google, katerega izvor je googol, kar je matematični izraz za število,
zapisano z 1, ki ji sledi 100 ničel [2]. To naj bi predstavljalo njuno misijo – organizirati
svetovne informacije in jih narediti dostopne in uporabne vsem [3].
Page in Brin sta razvila algoritem, ki se imenuje PageRank, ki za razvrstitev
rezultatov za iskalni izraz uporabi povezave med spletnimi stranmi in na ta način
določi, katere strani so bolj pomembne in katere manj. Ostali spletni iskalniki so takrat
rezultate razvrstili glede na število pojavljene iskalne fraze na spletni strani, zato je bil
algoritem PageRank glavni razlog za uspeh Googla in »propad« ostalih spletnih
iskalnikov [4].
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Danes podjetje Google velja za tretje najbolje vrednoteno podjetje na svetu [5].
Poleg spletnega brskalnika ponujajo še veliko drugih storitev, kot so Gmail [6], ki se
uporablja za elektronsko pošto, YouTube [7] – spletna stran za izmenjevanje video
vsebin, AdWords [8] – orodje za oglaševanje storitev oziroma izdelkov na Googlu in
predstavlja tudi njihov vir največjega zaslužka. Ostali Googlovi produkti so Maps,
Android OS, spletni brskalnik Chrome, Translate, Drive, strežniki Google Cloud
itd. [9].
V nadaljevanju se bom posvetila le spletnemu iskalniku Google Search, saj je
poznavanje njegovega delovanja ključno za dobro optimizacijo spletnih strani.
Pogledali si bomo delovanje algoritmov, ki ga poganjajo, in kako so se ti skozi leta
spreminjali.

2.1.1

Google Search

Vsak posameznik verjetno (večkrat) dnevno uporabi spletni brskalnik, ta pa nam
v manj kot sekundi vrne rezultate. In rezultati so navadno tudi točno to, kar smo iskali.
Kako je to mogoče?
Postopek se začne s plezanjem (ang. crawling process). Spletni pajki (ang. web
crawlers) zberejo informacije iz več sto milijard spletnih strani in jih organizirajo v
tako imenovan Search index. Proces se začne pri seznamu, ki ga ima že od prejšnjih
sprehodov (ang. crawls), in nadaljuje skozi zemljevide strani (ang. sitemaps), ki jih
naredijo lastniki spletnih strani. Zemljevid spletnega mesta je graf spletnega mesta,
medijskih vsebin in ostalih datotek, navadno podan v obliki xml. Prav tako navedemo
vse relacije med stranmi na našem spletnem mestu. Tako iskalniki, kot je Google, s
pomočjo tega bolj »inteligentno« preplezajo našo spletno stran. Prav tako lahko z
zemljevidom povemo brskalniku, katere datoteke na strani se nam zdijo bolj
pomembne, kdaj smo nazadnje posodobili stran, kako pogosto jo spreminjamo in
podobno. Ko se sprehajajo po teh straneh, uporabijo povezave (ang. links) na strani,
da najdejo še ostale (pod)strani. Algoritmi posebno pozornost namenijo novim
stranem, spremembam na že obstoječih straneh in povezavam, ki ne delujejo več (ang.
dead links).
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Slika 1: Kako deluje Google Search [28]

Google ponuja Search console – orodje, s katerim lahko lastniki spletnih strani
nadzorujejo proces plezanja in indeksiranja, odkrivajo morebitne napake in podajajo
zemljevide spletnih strani. Natančno lahko opišejo, kako strani procesirati, prosijo za
ponovno plezanje ali z datoteko »robots.txt« povejo, naj pajek njihovo spletno mesto
ob naslednjem plezanju preskoči.
Interes podjetja Google je, da so rezultati vedno najboljši za uporabnike, zato ne
sprejemajo plačila za bolj pogosto plezanje po strani. Plačila sprejemajo samo za
plačane oglase, ki nam omogočijo višje pozicije.
Vse informacije s spletnih mest, ki jih pajek najde, se shranijo na Googlove
strežnike. Algoritmi prečešejo informacije – od ključnih besed do svežine spletne
strani in vse to hranijo v iskalnem indeksu (ang. search index). Enačili bi ga lahko s
knjižnico, vendar vsebuje več informacij, kot če bi združili vse knjižnice na svetu.
Vsebuje namreč več sto milijard spletnih strani in njegova velikost znaša več kot
100.000.000 gigabajtov [10].
Torej, če se vrnemo na nazaj, odgovor na hitre rezultate je Search index –
algoritmi se sprehodijo skozi spletne strani, ki so shranjene v indeksu, in poiščejo
najbolj uporabne rezultate za nas.
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Googlovi algoritmi

Še vedno pa nismo odgovorili na vprašanje, kako so lahko skoraj vedno rezultati
točno to, kar smo iskali. Za to poskrbijo Googlovi sistemi za razvrščanje (ang. Google
ranking systems). To je serija algoritmov, ki gre skozi spletne strani, shranjene v
iskalnem indeksu (ang. search index), in jih razvršča. Algoritmi upoštevajo veliko
faktorjev, kot so besede poizvedbe, naša lokacija in nastavitve, na drugi strani pa tudi
relevantnost in uporabnost spletne strani. Pri vsaki poizvedbi so parametri, ki jih
algoritmi upoštevajo drugače. Na primer, če je vsebina poizvedbe nek dogodek, ki se
je zgodil nedavno, recimo športna tekma, bodo algoritmi dali večjo težo svežini
vsebine kot pa ostalim parametrom.
Poglejmo si nekaj ključnih faktorjev, ki pomagajo določiti, kateri rezultati se
vrnejo poizvedbi [11]:
• pomen poizvedbe: prvi korak za vrnitev relevantnih rezultatov je
razumevanje poizvedbe, torej razumevanje jezika. V ta namen so izdelali t. i.
jezikovne modele (ang. language models), ki pomagajo pri dešifriranju
stavkov, ki naj jih poiščejo v indeksu. K tem spadajo tudi interpretacije narobe
napisanih besed in razumevanje sinonimov. Poleg tega skušajo algoritmi
razumeti tudi, katero kategorijo informacij iščemo – ali je to slika ali iščemo
na primer odpiralni čas. Poleg vsega tega pa so pozorni tudi na jezik
poizvedbe – ali smo napisali v tujem jeziku zaradi tega, ker želimo rezultate
v tujem jeziku, ali zaradi tega, ker smo v tujini in iščemo neko lokalno
storitev/informacijo. Pomembno je, tudi ali iščemo informacije v realnem
času, ki se nanašajo na neke dogodke, kot so rezultati tekem in podobno;
• relevantnost spletne strani: algoritmi analizirajo vsebino spletne strani, da
izvejo, ali je stran relevantna za našo poizvedbo in vsebuje informacije, ki jih
iščemo. Največji pokazatelj relevantnosti je vsebovanje enakih besed na
strani, kot se nahajajo v poizvedbi. Poleg besed algoritmi iščejo še ostale
vsebine, ki bi lahko bile povezane s poizvedbo. Če na primer vpišemo besedo
bonsaj, bodo algoritmi pri pregledovanju strani poleg vsebovanja besede
bonsaj iskali še podobne vsebine, kot so videi o bonsajih, seznam vrst
bonsajev, slike in podobno;
• kakovost vsebine: algoritmi dajejo prednost bolj zanesljivim virom,
prepoznajo jih po signalih, ki pomagajo določiti, katere strani dokazujejo
strokovnost in zaupanje za določeno temo. Iščejo strani, ki jih uporabniki
cenijo za podobne poizvedbe. Če ostale cenjene strani kažejo/povezujejo na
to stran, je to dober znak, da so informacije preverjene in zaupljive. S tem
algoritmom smo se že srečali pri zgodovini Googla – algoritem PageRank.
Poleg tega pride v poštev tudi »spam algoritem«. Ta igra pomembno vlogo
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•

•

pri odkrivanju strani, ki so slabe kakovosti, in strani, ki želijo z manipulacijo
priti na višje rezultate. Take strani uporabljajo navidezen tekst in kupujejo
povezave na ostale strani;
uporabnost spletnih strani: Googlov algoritem iskanja ocenjuje tudi, ali so
spletne strani lahke za uporabo. Algoritmi, ki so specializirani za to, gledajo
predvsem parametre, kot so: ali se stran prikazuje enako oziroma pravilno na
različnih brskalnikih, ali je prilagojena za vse tipe in velikosti naprav,
vključno s telefoni in tablicami, in ali se stran naloži hitro tudi tistim, ki imajo
počasen internet;
kontekst in nastavitve: za boljše rezultate iskalnik uporablja tudi našo
lokacijo in informacije iz preteklih poizvedb. Lokacijo uporablja zato, da so
rezultati relevantni za naše območje – na primer, če iščemo indijsko
restavracijo, jo verjetno želimo najti, kjer se nahajamo, in ne na drugem koncu
sveta. Pretekle poizvedbe pa uporablja zaradi primerov, kot je Barcelona – če
smo kdaj prej iskali »Barcelona vs Arsenal« in naslednjič samo »Barcelona«,
bo sklepal, da nas zanima nogometni klub in ne mesto.

Odgovorili smo na vprašanji, zakaj so rezultati za poizvedbe na Googlu tako
hitri in relevantni. Zdaj poznamo in razumemo, kako delujejo Googlovi algoritmi, kar
nam bo definitivno pomagalo pri optimizaciji SEO. Preden se lotimo naslednjega
poglavja, si poglejmo, iz katerih algoritmov je sestavljen celoten Googlov iskalnik,
kdaj so bili narejeni in na kaj se osredotočajo [14].

Slika 2: Algoritmi podjetja Google [29]
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Algoritmi Googlovega iskalnika [12]:
•

•

•

•

•

•

•

Panda (2011): algoritem Panda se osredotoča predvsem na strani, ki so slabe
kakovosti, imajo slabo vsebino, kot je podvojena vsebina, prevečkrat
uporabljene ključne besede (ang. key words), slaba uporabniška izkušnja, itd.
Penguin (2012): algoritem se posveča predvsem povezavam in poskuša
ugotoviti, katere so plačane, katere prihajajo s spletnih strani, ki so
nerelevantne, in povezave, ki so ustvarjene le zaradi optimizacije SEO ter
imajo preveč optimiziran »anchor text« –besedilo, ki vsebuje povezavo;
Pirate (2012): ta algoritem je bil narejen za preprečitev dobrega uvrščanja
stranem, ki so prejele številne prijave o kršitvah avtorskih pravic. To so
predvsem strani, ki obiskovalcem omogočajo »piratske vsebine« zastonj
(filmi, knjige itd.);
Hummingbird (2012): ta algoritem je bil velika sprememba, kar se tiče
interpretacije poizvedbe. Posvetili so se predvsem interpretaciji daljših
poizvedb namesto posameznim ključnim besedam v poizvedbi. Ključne
besede ostajajo pomembne, vendar algoritem da več na poizvedbo kot celoto
in njen pomen;
Pigeon (2014): ta algoritem je drastično vplival na rezultate za poizvedbe, saj
je začel upoštevati lokacijo. Poleg vseh parametrov je začel upoštevati
lokacijo, kar je na slabše rezultate spravilo vsa spletna mesta, ki so poleg slabe
optimizacije imela tudi pomanjkljiv storitveni profil (Google My Business
page);
Mobile Friendly Update (2015): cilj je bil zagotoviti, da se strani, ki so
prilagojene za mobilne telefone, uvrstijo čim višje. Vendar se to navezuje le
na poizvedbe, ki pridejo iz mobilnih telefonov, zato ta algoritem ni vplival na
brskanje iz računalnika;
Rank Brain (2015): RankBrain je pomemben algoritem, saj predstavlja sistem
strojnega učenja, ki pomaga razvozlati pomen poizvedb. S pomočjo strojnega
učenja poskuša ugotoviti iskalne besede, ki jih še ne pozna, in podati
relevantne rezultate. Spremlja reakcije uporabnikov in glede na odziv oceni
relevantnost odgovorov ter v prihodnosti prilagodi rezultate. Slabo vpliva na
strani, ki imajo slabo uporabniško izkušnjo, in obratno. Najbolj opazuje dve
stvari, in sicer odstotek ljudi, ki kliknejo na spletno stran po poizvedbi (ang.
Click Through Rate), in tako imenovani dwell time, kar pomeni čas, ki ga
uporabnik porabi na spletni strani. Iz teh dveh parametrov iskalnik
predvideva, da je stran uporabna. Če stran samo odpremo in zapremo, bo
sklepal, da nam stran ni bila všeč, in obratno, če bomo na strani preživeli
veliko časa, bo sklepal, da nam je stran všeč, in jo zato uvrstil višje;
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•
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Possum (2016): daje še večji poudarek na lokacijo in pomen poizvedbe.
Nazadovala so predvsem tista spletna mesta, ki imajo enak naslov. Boljše
rezultate so spet dosegla spletna mesta, ki so nam bližja v trenutku poizvedbe;
Fred (2017): algoritem je prizadel predvsem tiste spletne strani, ki ne sledijo
oziroma celo kršijo Googlova priporočila (ang. Goggle’s webmaster
guidelines) [13]. Poleg tega je imel vpliv tudi na strani, kot so na primer t. i.
blogi z nizkokakovostnimi članki o najrazličnejših tematikah, za katere se zdi,
da so ustvarjeni samo za prihodke od oglasov.

2.2 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA IN OPTIMIZACIJA
Uporabniško izkušnjo lahko povzamemo kot, kako obiskovalec izkusi našo
spletno stran – kako se na strani znajde in kako po njej navigira. Optimizacija spletnih
strani za iskalnike je tesno povezana z uporabniško izkušnjo. Googlovi algoritmi za
razvrščanje rezultatov se spreminjajo in vse več pomembnosti dajejo uporabniški
izkušnji. Cilj je priskrbeti uporabnikom čim bolj relevantne in zaupanja vredne
rezultate.

Slika 3: SEO in UX [31]
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Odličen primer pomembnosti uporabniške izkušnje je algoritem RankBrain.
Fokus algoritma je na meritvah vedenja uporabnika:
• zapustnostna stopnja (ang. bounce rate): merimo odstotek ljudi, ki
obiščejo našo stran in na strani nič ne naredijo – ne kliknejo na
navigacijski meni ali katero koli drugo stvar na strani. S to meritvijo
lahko ugotovimo, ali naša stran služi uporabnikom ali ne. Seveda je
odvisno, kakšno vsebino imamo na strani. Če želimo uporabnike samo
informirati, je visoka zapustnostna stopnja nekaj normalnega. V ostalih
primerih, kjer želimo, da obiskovalci naredijo nakup ali se naročijo na
novice, pa je pomembno, da ugotovimo, kje je problem, in stran
optimiziramo [31];
• organska stopnja klikov (ang. organic click-trough-rate): je odstotek
ljudi, ki pri iskanju kliknejo na našo spletno stran. Seveda je zelo odvisno
od našega uvrstitvenega položaja pri rezultatih, vplivajo pa tudi ostali
parametri, kot so naslov, opis, URL-naslov itd.;
• čas, preživet na strani (ang. dwell time): iskalniki opazujejo čas, preživet
na strani, saj iz tega lahko sklepajo, ali je naša stran uporabna ali ne. Če
želimo, da naši obiskovalci ostanejo na strani, moramo ustvariti
zanimivo vsebino in na stran vključiti povezave še na druge zanimive
podstrani.
Vse naštete parametre lahko spremljamo z orodjem Google Analytics in tako
ugotovimo, kje na strani imamo probleme in katere stvari dobro delujejo. RankBrain
torej obvešča Google, ali obiskovalci radi obiskujejo in navigirajo po naši strani ali ne.
RankBrain je samo en primer, kako sta optimizacija za iskalnike in uporabniška
izkušnja tesno povezani.
Brez optimizacije za iskalnike naša stran nima prometa, brez dobre uporabniške
izkušnje pa bomo promet hitro izgubili.
Hitrost spletne strani, preprosta arhitektura strani, odzivnost in tako dalje so parametri,
ki so zelo pomembni pri uporabniški izkušnji in posledično tudi pri optimizaciji. V
nadaljevanju bomo videli, da je skoraj vsak parameter optimizacije povezan z
uporabniško izkušnjo. Pri vsakem koraku optimizacije za iskalnike pa moramo dati
največ pozornosti uporabnikom in šele nato iskalnikom.
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2.3 POSTOPKI OPTIMIZACIJE SPLETNE STRANI
Optimizacija spletnih strani za iskalnike oziroma SEO (ang. Search Engine
Optimization) je postopek, s katerim lahko dosežemo višje pozicije spletne strani v
spletnih iskalnikih. Višje pozicije na iskalnikih nam zagotavljajo večje število
organskega obiska. Za razliko od plačljivih tipov oglasov (npr. Google Ads), ki nam
nudijo takojšen učinek, je optimizacija SEO dolgoročen proces, ki zahteva neprestano
dodajanje in prilagajanje vsebin, povezav in zalednih tehnologij.
Optimizacija SEO spletnih strani se na grobo lahko deli na dva dela: optimizacijo
»on-site« in »off-site«. »On-site«, kakor že beseda pove, pomeni, da se optimizira
vsebine, notranje povezave in delovanje spletne strani. »Off-site« pa je optimizacija
prepoznavnosti (beri: povezanosti) na internetu in socialnih omrežjih.

2.4 Notranja optimizacija

2.4.1

Ali Google pozna našo spletno stran

V prvem koraku moramo najprej preveriti, če Google našo spletno stran sploh
že pozna (ali jo ima v svojem indeksu). To lahko hitro preverimo, in sicer v iskalno
konzolo napišemo »site:nasaspletnastran.com« in če dobimo rezultate, pomeni, da
lahko ta korak preskočimo. V veliki večini primerov bo Google našo stran že poznal,
v primeru, da je ne, obstaja za to nekaj razlogov in stvari, ki jih lahko naredimo. Velika
verjetnost je, da je naša stran nova in je pajki še niso obiskali. Možnost, da je niso
obiskali, obstaja tudi, če na našo spletno stan ne kaže nobena povezava, kar pomeni,
da je Google še ni našel. Ostale možnosti so bolj tehnične narave, kot na primer, da
naša politika Googlovim algoritmom ne dovoli plezanja po strani.
Iskalniku lahko pomagamo predstaviti našo spletno stran, in sicer tako, da
oddamo t. i. sitemap. To je datoteka na naši strani, ki pove iskalnikom o strukturi naše
spletne strani in o morebitnih spremembah na strani. Prav tako lahko iskalniku
povemo, katerih delov naše spletne strani naj ne prepleza. To naredimo z datoteko
robots.txt, ki jo vključimo v korenski imenik naše spletne strani. To lahko naredimo v
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primeru, da naša spletna stran vsebuje ogromno podstrani, kar pa lahko negativno
vpliva na plezanje. Ravno zaradi tega moramo dati prednost tistim stranem, ki so
kakovostne, saj si bomo na ta način zagotovili večje možnosti za visoke rezultate [15].

2.4.2

Optimizacija vsebin

Najbolj pomembno je seveda, da je spletna stran razumljiva za uporabnike in če
je izpolnjen ta pogoj, se lotimo tudi razumljivosti za spletni iskalnik. Želimo, da spletni
iskalnik vidi stran enako kot uporabnik.

2.4.3

Naslovi strani

Naslov pove prav tako uporabniku kot iskalniku, kaj je tematika posamezne
strani. Naslovi morajo biti premišljeno izbrani, saj se na strani rezultatov iskanja lahko
pojavijo v prvi vrstici rezultata. Izbrati moramo naslov, ki dobro naravno in učinkovito
opiše tematiko strani. Izogibati se moramo privzetih naslovov, kot so »Untitled« (slov.
brez naslova) ali »New page 1« (slov. nova stran 1). Poleg tega moramo za vsako stran
narediti svoj naslov – tako lahko natančneje opišemo, kaj se na določeni strani dogaja
(npr. Članki, O nas, Kontakt ...).
Naslove moramo dati v naslovne značke <title>, ki se nahajajo znotraj značk
<head>, in tako poskrbimo, da tudi iskalnik ve, kaj je naslov.

2.4.4

Opis strani

Prav tako kot naslov se nam bo na strani rezultatov prikazal opis. Ravno zaradi
tega je pomembno, da ga vstavimo v meta značke in ponovno omogočimo
razumevanje iskalniku. Pomembna pa je tudi vsebina opisa, od tega je namreč lahko
odvisno, ali se bo uporabnik odločil obiskati našo spletno stran ali ne. Poleg vsebine
moramo paziti tudi na dolžino. Če je tekst preveč dolg, obstaja možnost, da se
uporabniku ne bo izpisal v celoti. Torej napisati moramo opis, ki bo uporabnike
informiral in zainteresiral za obisk naše spletne strani. Prav tako kot prej je
priporočljivo, da za vsako stran na spletni strani napišemo svoj opis in si na ta način
povečamo možnost, da uporabnik ob poizvedbi prejme med rezultati več strani iz naše
domene.
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Strukturirana oznaka podatkov

Strukturirana oznaka podatkov je koda, ki jo dodamo posameznim stranem na
spletni strani, zato da bolje opišemo vsebino spletnim iskalnikom. Vzemimo za primer
spletno trgovino. Iskalniku lahko za vsak produkt povemo, kako se imenuje, ceno
produkta in ocene strank. Iskalnik lahko te informacije uporabi za obogatene rezultate
(ang. rich results) pri poizvedbah. Prav tako lahko te informacije uporabijo za rezultate
v ostalih oblikah, kot je zemljevid in pod njim odpiralni časi ali kaj podobnega. Na ta
način si ponovno povečamo možnosti, da privabimo uporabnika na našo stran kot tudi
višje rezultate pri poizvedbah.

2.4.6

Naslovi URL

Vsaka stran na spletni strani ima unikaten naslov URL. Dobro je, da uredimo
naslove URL tako, da niso dolgi in nerazumljivi, temveč sestavljeni iz ključnih besed.
Primer
slabega
naslova
URL
je
https://www.primer.com/mapa1/39458593/2343/3244.html. Primer dobrega naslova
URL pa je https://www.primer.com/prispevek/url-naslovi. Taka uporaba bo
posledično boljša tako za uporabnike kot tudi za spletne iskalnike.
Pomembno je tudi, kakšno domeno smo si izbrali. Priporočljivo je izbrati
domeno, ki vsebuje ime naše znamke in dobro opisuje našo spletno stran ter se jo
seveda lahko lepo izgovori. Pomembno je, da ni dolga več kot 15 znakov, poleg tega
se je dobro izogibati pomišljajem, številkam in dvoumnostim. Vedno moramo imeti v
glavi to, da lahko ljudje, ki na Googlu organsko iščejo vsebino, na preprost način iz
našega URL-ja razberejo, ali je naša spletna stran to, kar so iskali [16].

2.4.7

Navigacija po spletni strani

Navigacija po spletni strani pomaga predvsem obiskovalcem najti vsebino, ki jo
iščejo. Poskrbi, da je vsaka stran na dosegu nekaj klikov. Pomaga pa tudi spletnim
iskalnikom razumeti, katere strani so bolj pomembne in katere manj. Vse spletne strani
imajo prvo (domačo) stran (ang. home page), ki je običajno najbolj obiskana od vseh
in tudi začetna točka navigacije. Navigacija torej prikazuje strukturo spletne strani, kar
pa tudi pomaga pajkom pri plezanju čez našo spletno stran.
Dobra praksa je tudi uporaba »internetnih drobtinic« (ang. breadcrumbs). To je
sled povezav, s katerimi se lahko lažje orientiramo po strani. Poleg uporabniške
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izkušnje so pomembne za razumevanje strukture spletne strani spletnim
brskalnikom [17].

2.4.8

Stran s statusom 404

Lahko se zgodi, da uporabnik naleti na stran, ki na naši spletni strani ne obstaja.
To se lahko zgodi v primeru, da je kliknil na povezavo, ki ne deluje, ali pa je vpisal
napačen naslov URL. V obeh primerih je dobro prikazati prirejeno različico strani s
statusom 404, ki je uporabnikom prijazna. To pomeni, da na strani uporabnike prijazno
seznanimo s tem, da stran ne obstaja, in jih usmerimo na delujočo stran.

2.4.9

Vsebina spletne strani

Spletna stran mora biti zanimiva in uporabna. Lahko imamo izpolnjene vse
ostale prej naštete faktorje, vendar nič ne bo vplivalo na stran toliko kot dobra vsebina.
Če bomo imeli prepričljivo vsebino, jo bodo uporabniki verjetno želeli deliti tudi z
drugimi. Na ta način bo naša spletna stran gradila na svojem ugledu pri uporabnikih in
pri iskalnikih.
Kakovostno spletno mesto lahko dosežemo na več načinov. Preden se lotimo
izdelovanja, si ogledamo konkurenco in jo izkoristimo. Pomembno je, da se postavimo
v kožo uporabnika in si pogledamo, kaj ponujajo, izluščimo najboljše, najdemo, kaj
manjka, in vse to zapakiramo v našo novo spletno stran.
»Keywords« ali ključne besede že same povejo, da so ključnega pomena. Včasih
je bilo pomembno za iskalnike le to, da se ključna beseda pojavi čim večkrat, dandanes
pa temu ni več tako. Pri iskanju primernih besed, ki nam bodo konec koncev tudi v
pomoč, si lahko pomagamo z različnimi orodji, kot je na primer Google Keyword
Planner [18]. Z njim lahko odkrijemo nove ključne besede, ki so povezane z našimi
izdelki ali storitvami, raziščemo ostale ključne besede in ugotovimo, kako pogosto so
iskane in kakšne so ocene ponudb za vsako izmed njih. Tako si lahko pripravimo tudi
proračun za morebitno oglaševanje.
Pri ustvarjanju vsebine smo pozorni na to, da je stran lahko berljiva, brez
slovničnih napak in ima dober videz. Redko kdo bi hotel posredovati podatke o
kreditni kartici spletni strani, ki bi bila videti kot iz devetdesetih let. Prav tako si na
spletni strani ne bi želeli prebrati zdravniškega nasveta, ki ne bi imel zapisanega
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avtorja. Zaradi teh razlogov se moramo posvetiti kakovosti vsebine in ostalim tipom
informacij, kot so slike, videi, vizualna predstavitev podatkov itd.
V primeru, da imamo na strani oglase, moramo poskrbeti, da ne bodo preveč
moteči za uporabnike. Torej, oglasi naj bodo vidni, vendar naj ne ovirajo uporabnika
pri uporabi spletne strani.

2.4.10 Optimizacija slik
Slike so ključni element spletnih strani. Poleg tega, da lahko s sliko povemo
marsikaj, pridejo prav tudi pri popestritvi dolgega članka. V letu 2018 je bilo več kot
22 % vseh iskanj na internetu samo za slike [19]. To pomeni, da ima naša spletna stran,
ki je obogatena s slikami, še dodatne možnosti za organski obisk.
Preden sliko objavimo na stran, jo je treba ustrezno pripraviti. Pomembno je, da
sliko poimenujemo z besedno zvezo, ki jo predstavlja. Če imamo sliko psa, je
priporočljivo, da je ne poimenujemo DSC4578.jpg, temveč kuza.jpg ali kaj
podobnega. Pomembno je tudi, da izberemo pravilen format slike. Priporočljivo je
uporabiti JPEG za večje slike in ilustracije, saj dobimo lepe barve in jasnost slike z
relativno majhno velikostjo datoteke. Za slike, za katere želimo, da imajo prepustno
ozadje, uporabimo PNG in format SVG za ikone in logotipe.
Za uporabnika je hitrost zelo pomembna, saj lahko ob predolgem čakanju izgubi
zanimanje za našo vsebino. Prav tako je hitrost pomembna za iskalnike in slike imajo
lahko velik vpliv na čas nalaganja spletne strani. Pozorni moramo biti na velikost slike,
saj če imamo sliko, ki ima 2500 x 1500 slikovnih elementov in jo prikazujemo kot
sliko z 250 x 150 slikovnimi elementi, je to popolnoma neuporabno in zamudno.
Velikost slike moramo pred objavo prilagoditi velikosti, v kateri se bo prikazovala.
Poleg velikosti lahko uporabimo še algoritme, ki sliko stisnejo oziroma optimizirajo
velikost in je tako datoteka manjša ter se zato hitreje naloži. Prav tako je priporočljiva
uporaba odzivnih slik (ang. responsive images), saj pridejo prav predvsem na
telefonih.
Poleg poimenovanja datoteke pa moramo poimenovati sliko tudi v jeziku
HTML, in sicer za primere, ko se uporabniku slika ne prikaže. Z oznako »alt« sliko
opišemo in tako poskrbimo, da uporabnik v nobenem primeru ni prikrajšan za
informacije. To so situacije, ko slike bralcu niso dostopne, recimo uporaba brskalnika
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brez podpore za slike oziroma je ta funkcija izklopljena ali pa uporaba bralnika za
slepe in slabovidne [20].

2.4.11 Mobilnikom prijazna spletna stran
Večina ljudi, ki uporabljajo iskanje na Googlu, uporablja mobilno napravo.
Zaradi tega morajo biti tudi spletne strani prilagojene mobilnim napravam. Pravzaprav
od 1. julija 2019 dalje velja »Mobile-first indexing« [21]. To pomeni, da so vse nove
spletne strani indeksirane in ocenjene na podlagi mobilne verzije strani. Za spletne
strani, ki so narejene z odzivnim dizajnom (ang. responsive design), to ne pomeni
nikakršne razlike, zato je priporočljivo, da ga uporabljamo pri izdelovanju nove
spletne strani.
Poleg tehničnega vidika moramo zagotoviti, da ima naša spletna stran na
mobilnih telefonih enake funkcionalnosti kot na namiznem računalniku. Poskrbeti je
treba, da vsi gumbi in povezave delujejo normalno in jih je enostavno klikniti. Prav
tako moramo biti pozorni na vsebine, ki jih na spletni strani ponujamo – dober primer
so videi, ki jih brez posebnih programov ne moremo predvajati.
Delovanje naše spletne strani na mobilnih telefonih lahko preverimo z različnimi
testi (npr. Mobile-Friendly Test Tool [22], ki nam ga ponuja Google). V manj kot
minuti izvemo, ali je naša spletna stran primerna za mobilne telefone in kako jo lahko
izboljšamo. Najpogostejše napake so premajhna pisava, preširoka vsebina za ekran na
telefonu, premajhni ali preblizu postavljeni navigacijski gumbi itd.

2.4.12 Hitrost spletne strani
Ljudje smo se navadili, da imamo vse informacije na dosegu v nekaj sekundah,
zato spletne strani, ki se dolgo nalagajo, odvračajo obiskovalce. Več kot 9 %
obiskovalcev bo spletno stran zapustilo, če se nalaga zgolj dve sekundi, in več kot
30 %, če se bo nalagala sedem sekund [23].
Google je v letu 2016 lansiral projekt, ki se imenuje »The Accelerated Mobile
Pages Project« (slov. projekt pospešenih mobilnih strani). Gre za tehnologijo, ki naloži
spletne strani v manj kot sekundi in porabi 10-krat manj podatkov kot navadne spletne
strani. Najhitrejše delovanje spletne strani se bo zgodilo, ko jo bomo obiskali prek
Googlovega iskalnika, saj bo Google gostoval stran na svojih strežnikih in prikazal
vsebino neposredno na svojem spletnem mestu [24]. Za kompatibilnost z AMP
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moramo stran prilagoditi po njihovih standardih (omejen javascript itd.). Na ta način
izboljšamo uporabniško izkušnjo na spletni strani, na vseh napravah in platformah
[25].

Slika 4: Vpliv hitrosti spletne strani na njen obisk [23]

2.4.13 Video vsebine
YouTube je postal že drugi največji spletni iskalnik. Veliko ljudi poišče stvari,
ki jih zanimajo, kar direktno na YouTubu, kar pomeni, da je prevelik iskalnik, da bi
ga lahko kar izpustili. Še en dokaz, zakaj se ustvarjanje video vsebin splača, je to, da
55 % rezultatov poizvedb na Googlu vsebuje vsaj en video, poleg tega pa jih je Google
začel prikazovati tudi kot rezultate na Google Images. Glede na to, da je YouTube v
lasti podjetja Google, pa lahko v prihodnosti pričakujemo še bolj tesne povezave med
njima [12].
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2.5 Zunanja optimizacija
2.5.1

Povezave
Povezave so ena izmed najbolj pomembnih stvari pri optimizaciji. Že od samega

začetka Googla je algoritem PageRank razvrščal strani glede na ustvarjene povezave.
Vsaka spletna stran ima na začetku najnižji PageRank in ta se s povezavami, ki kažejo
na to spletno stran, veča. Če na našo stran kažejo pomembne strani, bo iskalnik
predpostavil, da je tudi naša stran pomembna. Torej število in pomembnost povezav,
ki kažejo na našo stran, sta zelo pomembna za uvrstitev spletne strani v iskalnih
rezultatih. Poleg tega si s povezavami večamo ogled spletne strani. Če na našo stran
kaže pomembna spletna stran, je velika verjetnost, da bodo uporabniki kliknili na
povezavo in obiskali naše spletno mesto.
Najboljši način za pridobitev povezav, ki kažejo na našo stran, je v prvem koraku
izbor strani, ki se nam zdijo relevantne in potencialne za povezavo. Velikokrat je način
za objavo povezave povezan s plačilom in ustvarjanjem vsebine. Vsako spletno mesto
ima svoje pogoje, pred dogovarjanjem pa se moramo prepričati, da je stran vredna
zaupanja in relevantna za našo tematiko. Seveda obstaja možnost, da bo nekdo naredil
povezavo na nas, ne da bi ga prosili. To so za naš primer lahko različni blogi, ki pišejo
o prehrani, ali pa strani z recepti, ki objavijo olje kot sestavino.
Paziti moramo na povezave, ki lahko škodujejo ugledu naše strani. To so
povezave, ki jih lahko prejmemo z različnimi gradniki (ang. widget) brez naše
vednosti. Tudi v primeru, da imamo na strani omogočeno komentiranje, so lahko
povezave v komentarjih nezaželene (ang. comment spam). To lahko rešimo z
atributom »rel«, katerega vrednost nastavimo na »nofollow«. Na ta način bomo
iskalnikom povedali, naj teh strani pri sledenju ne upoštevajo.

2.5.2

Socialna omrežja

Prek socialnih omrežij lahko dosežemo naše ciljne skupine in si povečamo
možnost, da bodo ljudje obiskali našo spletno stran. Dandanes ljudje za iskanje ne
uporabljajo več samo spletnih brskalnikov, ampak iskanje opravijo tudi na socialnih
omrežjih, kot so Facebook, Instagram in LinkedIn. S socialnimi omrežji si odpremo še
več vrat za obiskanost naše strani.
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To je bilo le nekaj ključnih parametrov, saj pri optimizaciji pravzaprav ni konca.
Lahko postavimo okvirna pravila, ki veljajo, vendar je vsaka spletna stran specifična
ter je treba optimizacijo prilagajati in poskušati različne stvari. Jasno pa je, da brez
dobre vsebine ne dobimo povezav z drugih strani, brez povezav ne pridemo na prvo
stran rezultatov na Googlu in če nismo na prvi strani, nam tudi ostale funkcionalnosti,
o katerih smo govorili (glasovno iskanje, mobile first itd.), ne pomagajo. Zato se vedno
najprej posvetimo obiskovalcem in temu, da naredimo vsebino, ki bo zanimiva,
uporabna in kakovostna.
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3 OPTIMIZACIJA SPLETNE STRANI
WWW.BOSCOMONTE.EU

Kot sem omenila že v uvodu, gre za spletno trgovino, kjer prodajamo olivno olje.
Stran je bila postavljena že nekaj mesecev nazaj, vendar še ni popolnoma dokončana,
zato še ni zaživela. Stran deluje na sistemu Wordpress. To je odprtokodni sistem za
upravljanje spletnih vsebin. Za optimizacijo spletnih strani veljajo enaka načela, pri
vsaki spletni strani pa je glede na zaledne tehnologije postopek lahko drugačen.
Za spletno stran je bila izbrana vizualna predloga, ki je zelo preprosta in
pregledna [33]. Na vrhu strani je vedno prisotna navigacijska vrstica, ki povezuje
najpomembnejše podstrani, ki so vedno dostopne z enim klikom. Podstrani so
oblikovane na podlagi raziskave ključnih besed.
Obiskovalci si lahko preberejo o različnih informacijah, kot so uporaba,
pridelava in kakovost olja. Teksti na straneh so kratki in informativni, pomembnejše
informacije pa so za lažje branje odebeljene. Na vsaki izmed strani so fotografije iz
oljčnega nasada Bosco Monte v Istri in slike produkta v uporabi.
Glavni namen spletne strani je nakup olivnega olja. Zavihek trgovina je
postavljen na drugo mesto in je tako dobro viden ter vedno dostopen z enim klikom.
Trenutno ponujamo samo tri različne velikosti, zato je tudi zavihek trgovina enostaven
in pregleden. Pod izdelki lahko uporabniki pustijo komentarje in produkte ocenijo.
Tako lahko novi obiskovalci preberejo mnenja ostalih in se lažje odločijo za nakup. Za
obiskovalce je pomembna tudi noga spletne strani, kjer se nahaja kontakt, in sicer naš
spletni naslov in lokacije trgovin, kjer lahko najdejo naše izdelke.
Optimizacijo bom izvajala na platformi Wordpress, kjer se bom posluževala tudi
različnih vtičnikov (ang. plug-ins), ki so narejeni za pomoč pri optimizaciji.
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Slika 5: Zavihek »pridelava« na spletni strani www.boscomonte.eu

3.1.1

Ključne besede

Najprej sem se lotila raziskave ključnih besed (ang. keywords). To sem naredila
s pomočjo orodja Google Ads – Keyword planner. Tako sem izvedela, katere fraze
ljudje največkrat vpišejo v iskalnik pri iskanju informacij o olivnem olju.
Najpogostejši iskani frazi sta »olivno olje« in »oljčno olje«, ostale pa si lahko
pogledamo na sliki 6.
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Slika 6: Google Ads Keyword plan – najbolj relevantne ključne besede

Ključne besede, ki so na sliki 6, sem vključila v spletno stran. Preoblikovala sem
naslove, tako da vsebujejo ključne besede. Za naslove sem tudi poskrbela, da sta
uporabljeni znački H1 in H2, ki ločita naslove od podnaslovov.
Ključne besede sem vključila tudi v besedila na spletni strani, prav tako pa sem
jih vključila pri izdelovanju »odrezkov« (ang. snippets) in v naslove URL.

3.1.2

Optimizacija slik

Na spletni strani so že bile objavljene slike z nizko kakovostjo, zato sem jih
zamenjala z boljšimi. Novim slikam sem prilagodila imena in jim dodala alt opise
slike. Prav tako sem prilagodila velikosti slik glede na zahteve izbrane teme. Na koncu
sem vse slike s pomočjo vtičnika Smush [26] stisnila/optimizirala in s tem dosegla
hitrejše nalaganje.
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Slika 7: Primer podrobnosti slike na platformi Wordpress

3.1.3

Navigacija spletne strani

Spletna stran je že imela implementirano navigacijsko vrstico, katere vrstni red
sem uredila v bolj smiseln. Poleg navigacije so za spletne iskalnike pomembne t. i.
breadcrumbs, ki sem jih s pomočjo vtičnika Yoast SEO [34] vklopila tako, da so vidne
samo iskalnikom in ne obiskovalcem na strani. Do vseh strani namreč lahko
dostopamo iz glavnega menija, zato se mi je zdelo nesmiselno prikazovati drobtinice
tudi obiskovalcem.

3.1.4

Odrezki

Tako imenovani odrezki (ang. snippets) so za obiskovalce, ki pridejo do naše
spletne strani prek iskalnikov, zelo pomembni. V odrezkih namreč vidimo, kaj nam
spletna stran ponuja, in tako presodimo, ali je stran to, kar iščemo, ali ne. Velikokrat
iskalnik glede na poizvedbo sam prilagodi, katero besedilo se v odrezku prikaže, če pa
iskane besede vključimo v opis, imamo veliko možnost, da ga bo prikazal.
Oblikovala sem jih s pomočjo prej omenjenega vtičnika Yoast SEO, kjer poleg
urejanja dobimo tudi nasvete o dolžini in izbranih ključnih besedah. Naredila sem
kratke in jedrnate naslove odrezkov ter besedila, ki so v povprečju dolga 20–25 besed.
Sliki 8 in 9 prikazujeta odrezke pred in po optimizaciji.
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Slika 8: Poizvedbe in odrezki pred optimizacijo

Slika 9: Poizvedbe in odrezki po optimizaciji

3.1.5

AMP (Accelerated Mobile Pages)

Pospešene strani za mobilne telefone sem omenila že pri hitrosti spletne strani.
Za uporabnike je zelo pomembno, da se stran hitro naloži, zato je Google podal rešitev
z vtičnikom AMP, ki ga namestimo in se tako naša stran avtomatsko pretvori v stran
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AMP. Nekatere parametre, kot so barve in izbira strani, lahko po potrebi popravimo,
drugače pa je zelo učinkovit vtičnik, ki nam bo zelo pomagal pri višjih rezultatih.

3.1.6

Optimizacija off-site

Optimizacija off-site predstavlja izgradnjo vhodnih povezav. Na ta način
dosežemo večjo vidnost spletne strani za potencialne obiskovalce. Procesa sem se
lotila z raziskavo spletnih strani, ki so vsebinsko podobne naši. Iskala sem različne
spletne dnevnike (ang. blog), ki objavljajo recepte in članke o prehrani, ter spletne
strani, ki imajo v Sloveniji veliko obiska. Izbrala sem nekaj strani, ki so se mi zdele
potencialne za vključitev naše spletne strani v objavo, in jih kontaktirala. Ena izmed
strani, s katero smo se dogovorili, je zelo obiskan spletni portal z novicami, kjer so
pripravljeni objaviti različne članke, ki lahko vsebujejo povezave na želeno spletno
stran. Poleg tega sem kontaktirala tudi kulinarični blog, ki bo ustvaril recept z našim
produktom in v objavo vključil povezavo na našo spletno stran. Seveda pa optimizacijo
off-site razvrščamo med dolgotrajne procese, zato v tem trenutku naša spletna stran še
nima povezave. Pomembno je, da gradimo na povezavah, saj so dolgoročno zelo
pomembne in več kot jih imamo, bolje je.

3.1.7

Socialna omrežja

S socialnimi omrežji si lahko pomagamo razširiti besedo o naših produktih in
privabimo nove kupce. V ta namen sem naredila profil na družabnem omrežju
Instagram, ki je po mojem mnenju potencialno orodje za pridobivanje novih strank.
Na profilu objavljam fotografije naših produktov in oljčnega nasada, tako da
obiskovalci lahko vidijo tudi ozadje produkta. Menim, da je dandanes ključnega
pomena sodelovati na socialnih omrežjih, saj si lahko brez denarnih sredstev za oglase
naredimo veliko bazo potencialnih kupcev.
Instagram profil sem vključila tudi v spletno stran, in sicer v nogi vsake strani se
pojavi zadnjih šest objavljenih fotografij. Tako si obiskovalci poleg informacij o
kontaktu lahko ogledajo tudi Instagram profil in nam sledijo.
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Slika 10: Noga spletne strani boscomonte.eu

3.1.8

Google – My Business

My Business [27] je orodje, s katerim lahko predstavimo naše podjetje Googlu
in si na ta način omogočimo, da se profil našega podjetja prikaže ob rezultatih
poizvedbe na Google Search ali na Google zemljevidih. Tako lahko pritegnemo
stranke, saj se ob rezultatih pokažejo tudi parametri, kot so odpiralni čas, telefonska
številka, lokacija itd. Ravno iz teh razlogov sem na My Business registrirala znamko
Bosco Monte, podala informacije in spletno stran ter dodala nekaj slik. Validacija traja
približno dva tedna, saj Google preverjanje opravi s pomočjo pisma s kodo, ki jo je
treba vpisati na naš račun. Šele potem je naša znamka z opisom, lokacijo in ostalimi
informacijami javno vidna.
S tem si omogočimo boljše rezultate, saj bo naš nastop v rezultatih poizvedbe
veliko bolj obogaten – na zemljevidu se prikažejo naša lokacija in slike, ki kupce lahko
pritegnejo, ocene ostalih kupcev itd.

3.1.9

Zahteva za indeksiranje

Kot sem že omenila, Googlovi pajki konstantno plezajo čez strani in jih hranijo
v indeks. Seveda pa je strani preveč, da bi lahko vsak dan preplezal vsako spletno stran,
ki obstaja. Zato je zadnji korak optimizacije zahtevek po ponovnem indeksiranju. To
lahko naredimo na Google Search Console, kjer lahko za vsako posamezno stran, ki
smo jo posodobili, zahtevamo ponovno plezanje ali pa oddamo prej omenjene
zemljevide strani (ang. sitemaps).
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4 ANALIZA IN REZULTATI
4.1 Analiza
Pomembno je, da konstantno spremljamo, kaj se na naši spletni strani dogaja,
kaj bi se dalo izboljšati in kako se ljudje na naši strani vedejo. Na ta način bomo stran
izpopolnjevali in izboljšali uporabniško izkušnjo, hkrati pa naredili tudi manjše
optimizacije, ki nam bodo pomagale pri višjih rezultatih na spletnih iskalnikih. Google
in ostali ponudniki nam nudijo število orodij, s katerimi lahko merimo različne stvari
in opazujemo, kaj se na strani dogaja.
Google Analytics je orodje, ki nam bo pomagalo razumeti uporabnike. Videli
bomo ne samo, kaj deluje, ampak tudi zakaj deluje (oziroma ne deluje).
Spremljamo lahko, koliko oseb je trenutno na naši spletni strani in kaj počnejo.
Vidimo lahko njihovo lokacijo in jezik, na kateri strani se trenutno nahajajo, koliko
časa so že na strani in iz katere naprave stran dostopajo. S temi informacijami si lahko
pomagamo stran izboljšati za čim boljšo uporabniško izkušnjo. Če vidimo, da je večina
obiskov z mobilnih telefonov, se posvetimo čim boljšemu delovanju strani na
mobilnem telefonu, prav tako velja za različne lokacije in jezike.
Spleta stran www.boscomonte.eu je imela v zadnjem tednu 18 obiskovalcev, od
tega so bili vsi novi. V povprečju si je vsak ogledal 2,14 strani, polovica pa jih je stran
zapustila, ne da bi na karkoli kliknili. Uporaba orodja je zelo pomembna za izboljšanje
uporabniške izkušnje, saj se na ta način postavimo v kožo obiskovalca in vidimo stran
skozi njegove oči.
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Slika 11: Google Analytics: podatki o občinstvu

Hitrost spletne strani je prav tako zelo pomemben faktor pri uporabniški izkušnji,
dalj kot se stran nalaga, večja je možnost za izgubo obiskovalcev. S pomočjo orodja
Pingdom [32] sem izmerila hitrost spletne strani, ki je bila 1,75 sekunde. To je kar
dober rezultat, seveda pa bi lahko bil vedno boljši.
Dejstvo je, da je stran nova, zato rezultati še niso reprezentativni. To orodje nam
začne dobro služiti šele po nekaj časa (npr. enem mesecu), saj so vzorci že bolj
zanesljivi in realistični.

4.2 Rezultati
V povprečju se spletna stran v zadnjih 28 dneh nahaja na 14,5. mestu pod
rezultati pri iskanju različnih ključnih besed, kot so: »bosco monte«, »obrezovanje
oljk«, »olivno olje« itd. Podatke o tem si lahko pogledamo na platformi Google Search
Console, kjer lahko spremljamo vse, kar je v povezavi s kliki in rezultati iz iskanj.
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Stran boscomonte.eu je v zadnjem mesecu prek iskalnika Google prejela 21
klikov in 111 vtisov. Vtisi pomenijo, kolikokrat se je zadetek prikazal ljudem, a nanj
niso kliknili.

Slika 12: Google Search Console: podatki iskanj v zadnjem mesecu

Kot sem že omenila, rezultati niso reprezentativni, saj nimamo dovolj velikega
vzorca. Vseeno pa lahko kritično ovrednotim optimizacijo, ki sem jo naredila na strani.
Velik plus so slike na strani in video, ki naredijo stran bolj atraktivno in so zaradi
optimizacije (kompresija, alt opisi itd.) dostopne vsem uporabnikom. Tudi kratki opisi
v odrezkih so napisani po priporočilih in vključujejo ključne besede. Te so vključene
tudi v vsa besedila in naslove, kar se bo po mojem mnenju na dolgi rok izkazalo kot
zelo pomembno. Stvar, ki bo potrebovala še nekaj optimizacije, je hitrost. Prav tako se
bo v prihodnosti treba posvetiti izgradnji povezav z drugih strani in člankom. To so
pomembni faktorji, ki močno vplivajo na rezultate pri iskalnikih, zato jih ne smemo
zanemariti.

4.3 Možne izboljšave – oglasi, socialna omrežja
Za uspešnost naše spletne strani lahko pripomoremo tudi z oglasi in socialnimi
omrežji. Oglase lahko načrtujemo in izvajamo s pomočjo orodja Google Ads, kjer
lahko enostavno naredimo učinkovite oglase. Najprej določimo območje oglaševanja,
nato ustvarimo sporočilo oglasa in proračun ter ga objavimo. Učinkovitost oglasov
lahko spremljamo in glede na rezultate prilagajamo. V bližnji prihodnosti bomo začeli
tako oglaševati tudi spletno stran Bosco Monte in na ta način poskusili doseči čim
večjo publiko. Poleg oglaševanja na Googlu bomo izkoristili tudi socialni omrežji
Instagram in Facebook. Na obeh platformah so podobne funkcije kakor pri Googlu, in
sicer nastavimo proračun, ciljno publiko in vsebino oglasa ter ga objavimo.
Poskusili se bomo povezati z različnimi ustvarjalci spletnih vsebin in spletnimi
stranmi z recepti ter z njimi ustvariti recept, ki bo vseboval naše olivno olje.
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Za širjenje znamke Bosco Monte bomo poleg spletnih kanalov poskusili tudi
navezati stik s strankami v realnosti. Trenutno se produkti že prodajajo v trgovini
Filipov dvorec v Ljubljani in po vseh trgovinah DM v Sloveniji, v prihodnje pa se
bomo poskusili dogovoriti še s čim več trgovinami za prodajo naših produktov. Že v
naslednjem mesecu imamo pripravljene promocije v eni izmed trgovin, kjer ponujamo
olje, v bližnji prihodnosti pa bomo sodelovali na tekmovanju oljčnih olj v Italiji, kjer
si bomo naredili še večjo razpoznavnost na trgu.
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5 ZAKLJUČEK

Cilj diplomskega dela je bil poiskati metode optimizacije, s katerimi bi spletna stran
dosegla čim višje uvrstitve na spletnih iskalnikih. Prav tako je bil cilj najti povezavo
med optimizacijo strani za spletne iskalnike in med uporabniško izkušnjo. Izkazalo se
je, da gresta z roko v roki, saj sta odvisni ena od druge. Za primer lahko vzamemo
slike, katerih kratek čas nalaganja je pomemben tako za uporabnika kot tudi za
iskalnik.
Z optimizacijo sem načeloma zadovoljna, največji problem, na katerega sem naletela,
je bil čas. Rezultati po optimizaciji se namreč pokažejo šele čez nekaj časa, zato se še
ne poznajo. To je sicer stalen problem optimizacije, saj ne vemo, ali smo naredili v
redu ali ne, vendar se mi moje delo zdi dobro izhodišče za nadaljnjo optimizacijo. Kot
nadaljnjo optimizacijo mislim izgradnjo povezav, ki kažejo na stran in ustvarjanje
novih zanimivih spletnih vsebin.
Veseli me, da sem se lotila izbrane teme, saj sem raziskovala zanimive algoritme, ki
stremijo k čim boljši uporabniški izkušnji in izvajajo stvari, ki so se še dvajset let nazaj
zdele nepojmljive. Spoznala sem tudi različne metode optimizacije in jih
implementirala, kar bom v prihodnosti lahko uporabila in nadgradila.

Literatura

45

6 Literatura
[1]

»63
fascinating
Google
statistics«
https://seotribunal.com/blog/google-stats-and-facts/
28.6.2019].

Dosegljivo:
[Dostopano

[2] »Wikipedija: Gugol« Dosegljivo: https://sl.wikipedia.org/wiki/Gugol
[Dostopano 1.8.2019].
[3]

»Google: From the garage to Googleplex«
https://about.google/our-story/ [Dostopano 1.8.2019].

Dosegljivo:

[4]

»A
Brief
History
of
Google«
https://www.sebomarketing.com/brief-history-google/
1.8.2019].

Dosegljivo:
[Dostopano

[5] »Amazon beats Apple and Google to become the world's most valuable
brand« Dosegljivo: https://www.cnbc.com/2019/06/11/amazon-beatsapple-and-google-to-become-the-worlds-most-valuable-brand.html
[Dostopano 28.6.2019].
[6]

»Gmail« Dosegljivo:
28.6.2019].

https://www.google.com/gmail/

[Dostopano

[7] »YouTube« Dosegljivo: https://www.youtube.com [Dostopano 28.6.2019].
[8]

»AdWords«
28.6.2019].

Dosegljivo:

https://ads.google.com/home/

[Dostopano

[9] »Google: Products« Dosegljivo: https://about.google/products/ [Dostopano
28.6.2019].
[10]

»Google:
Organizing
Information«
Dosegljivo:
https://www.google.com/search/howsearchworks/crawling-indexing/
[Dostopano 29.7.2019].

[11]

»Google:
How
Search
algorithms
work«
Dosegljivo:
https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/ [Dostopano
30.7.2019].

46

Literatura

[12]

»The Definitive Guide To SEO In 2019«
https://backlinko.com/seo-this-year [Dostopano 5.8.2019].

Dosegljivo:

[13]

»Google:
Webmaster
Guidelines«
Dosegljivo:
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=en [Dostopano
31.7.2019].

[14] »Google Algorithm Updates Cheat Sheet« Dosegljivo: https://www.linkassistant.com/news/google-algorithm-updates.html
[Dostopano
31.7.2019].
[15] »How to Create the Perfect Robots.txt File for SEO« Dosegljivo:
https://neilpatel.com/blog/robots-txt/ [Dostopano 5.8.2019].
[16] »10 Tips for Choosing a Domain Name for SEO in 2019« Dosegljivo:
https://robpowellbizblog.com/choosing-a-domain-name-for-seo/
[Dostopano 5.8.2019].
[17] »7 temeljnih nasvetov za SEO optimizacijo tvojega bloga« Dosegljivo:
https://pointout.si/blog/optimizacija-bloga-weekly67/
[Dostopano
5.8.2019].
[18]

»Načrtovalnik
ključnih
besed«
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
6.8.2019].

Dosegljivo:
[Dostopano

[19] »New Jumpshot 2018 Data: Where Searches Happen on the Web (Google,
Amazon,
Facebook
&
Beyond)«
Dosegljivo:
https://sparktoro.com/blog/new-jumpshot-2018-data-where-searcheshappen-on-the-web-google-amazon-facebook-beyond/
[Dostopano
5.8.2019].
[20] »Image SEO: Optimizing images for search engines«] Dosegljivo:
https://yoast.com/image-seo/ [Dostopano 6.8.2019].
[21]

»Prepare
dor
mobile-first
indexing«
Dostopno:
https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-first-indexing
[Dostopano 6.8.2019].

[22]

»Mobile-Friendly
Test
Tool«
https://support.google.com/webmasters/answer/6352293
6.8.2019].

Dostopno:
[Dostopano

[23] »How Page Load Time Affects Bounce Rate and Page Views« Dostopno:
https://www.section.io/blog/page-load-time-bounce-rate/
[Dostopano
7.8.2019].
[24]

»What Is Google AMP? A 2-Minute Rundown« Dostopno:
https://blog.hubspot.com/marketing/google-amp [Dostopano 7.8.2019].

Literatura

47

[25] »How AMP works« Dostopno: https://amp.dev/about/how-amp-works/
[Dostopano 7.8.2019].
[26] »Smushit plugin« Dostopno: https://sl.wordpress.org/plugins/wp-smushit/
[Dostopano 15.8.2019].
[27] »Google My Business« Dostopno: https://www.google.com/business/
[Dostopano 12.8.2019].
[28]

»What
is
Google
crawling
and
indexing«
Dostopno:
https://www.ecreativeworks.com/blog/2019/05/28/what-is-googlecrawling-and-indexing/ [Dostopano 30.7.2019]

[29]

»Are you aware of Google algoritms latest updates« Dostopno:
https://www.imagitrue.com/are-you-aware-of-google-algorithms-latestupdates/ [Dostopano 31.7.2019]

[30] »5 Strategies for Improving Your Website's UX to Boost SEO« Dostopno:
https://medium.com/@AmDee_Elyssa/5-strategies-for-improving-yourwebsites-ux-to-boost-seo-a0d7d5777513 [Dostopano 22.8.2019]
[31]

»Understanding bounce rate in Google Analytics« Dostopno:
https://yoast.com/understanding-bounce-rate-google-analytics/
[Dostopano 22.8.2019]

[32] »Pingdom Website Speed Test« Dostopno: https://tools.pingdom.com
[Dostopano 23.8.2019]
[33]

»Twenty
seventeen
theme«
Dostopno:
https://wordpress.org/themes/twentyseventeen/ [Dostopano 23.8.2019]

[34]

»Yoast SEO« Dostopno:
[Dostopano 23.8.2019]

https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/

49

