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Označevanje spletnih dokumentov s klju čnimi besedami na osnovi njihove vsebine                                        



� Zakaj “Označevanje spletnih dokumentov s ključnimi besedami na
osnovi njihove vsebine” ?

� Kako smo se lotili dela?

Označevanje spletnih dokumentov s klju čnimi besedami na osnovi njihove vsebine

� Kaj smo z delom želeli doseči?



Uporaba ključnih besed v URL naslovu ��

Uporaba ključnih besed v naslovu strani 
( <title> )

��

Uporaba ključnih besed znotraj heading značk
( <h1>,  <h2> , …)

��

Uporaba ključnih besed v poudarjenem besedilu 
( <b> , <strong> )

��

Uporaba ključnih besed za opisovanje multimedije
( <alt> )

��

Obstroj unikatne vsebine na strani ��

Uporaba zunanjih povezav ��
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� DOMENA IN URL NASLOVI: uporaba simbolne povezave

� META PODATKI:

ln –s /var/www/p4L /var/www/programi-za-logistike 

� meta description

� meta keywords

<meta name=˝description˝ content=˝Knjiga za logistike˝>

<meta name=˝description˝ content=˝Programi za logistike – spoznajte

odprtokodne programske rešitve za reševanje logističnih problemov:

Planner, DIA, ZINT, ASDN, Google Zemlja, QCad, Lindo, Dexi, Gnucash,

Scilab, Petersen.˝>

<meta name=˝keywords˝ content=˝logistika, DEXi,

Planner˝>

<meta name=˝keywords˝ content=˝načrtovanje, optimizacija stroškov,

programi za logistike, logistika, dexi, planner, načrtovanje

diagramov, generator črtnih kod, gibanje zalog, scilab, finačno

načrtovanje˝>
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� HTML ZNAČKE:

� naslov strani ( značka <title> )

<title> Programi za logistike </title> <title> Programi za logistike – odprtokodna programska oprema za reševanje

logističnih problemov </title>

� heading značke ( <h1> , <h2> , <h3> )

� znački <b> in <strong>

<h1> Programi za logistike </h1>

<h2> </h2> ne obstaja
<h3> Zadnja verzija po poglavjih </h3>

<h1> Programi za logistike </h1> naslov na 1. nivoju, uporabljen za naslov knjige
<h2> PLANNER – načrtovanje aktivnosti </h2> naslov na 2. nivoju, uporabljen za posamezna
poglavja knjige
<h3> Zadnja verzija po poglavjih </h3> naslov na 3. nivoju, uporabljen za vmesna poglavja
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� OBSTOJ UNIKATNE VSEBINE

� PRAVILNOST HTML KODE
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� VPIS V ISKALNIKE: 
Yahoo!, Bing

� VPIS V IMENIKE: 
Slowwwenia.com, Imenik Spletnih Strani, Isci.fraj.net, Kopa, Matkurja, Raziskovalec, 
StudioFACA, Slo-imenik, Regi.siStudioFACA, Slo-imenik, Regi.si

� OBJAVA POVEZAV NA FORUMIH: 
Čveka.com, Brezplačno spletno oglaševanje, Forum Fakultete za logistiko, Inženir 
logistike, Mali oglasi
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� VIDNOST NA ISKALNIKU GOOGLE.COM
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� VIDNOST NA ISKALNIKU GOOGLE.SI
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� VIDNOST NA ISKALNIKU BING
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� VIDNOST NA ISKALNIKU YAHOO!
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� VIDNOST NA ISKALNIKU NAJDI.SI
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Viri obiskov - februar 2011

� OBISKANOST SPLETNE STRANI
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VIRI OBISKOV

Referring Sites Direct Traffic Search Engines

Februar 2011 13,60 % 85,20 % 1,21 %

Marec 2011 58,24 % 24,18 % 17,58 %
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Direct Traffic Referring Sites Search Engines



Smo s prenovo spletne strani za vedno zaključili svoje delo?
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Smo s prenovo spletne strani za vedno zaključili svoje delo?
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NE!



Smo s prenovo spletne strani za vedno zaključili svoje delo?
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NE!

“Optimizacija spletnih strani za iskalnike ni enkraten proces, 
ampak proces, ki živi s spletno stranjo.”
(vir: Murko, D. (2011, 20. februar): Napotki za optimizacijo spletne strani)



� DOPOLNITEV SPLETIŠČA Z VSEBINAMI ZA POSAMEZNA 
POGLAVJA KNJIGE : 

� več unikatne vsebine

� pojav ključnih besed znotraj značke <h1>

� pojav ključnih besed znotraj oznake <alt>

� pridobljene notranje povezave
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� VIDNOST NA ISKALNIKU BING
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� VIDNOST NA ISKALNIKU YAHOO!
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� VIDNOST NA ISKALNIKU NAJDI.SI
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� OBISKANOST SPLETNE STRANI
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VIRI OBISKOV

Referring Sites Direct Traffic Search Engines

December 2011 40,0 % 29,09 % 30,91%

Februar 2012 23,08 % 28,21 % 48,72 %
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� Optimizacija PDF datotek

� Priprava in objava Facebook
stranistrani
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Hvala Hvala Hvala Hvala 
za vašo pozornost!za vašo pozornost!
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