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СКАНИРАЙ
ЖИВОТЪТ Е НЕСИГУРЕН
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1.

Рецензии

В книгата е обобщен опита на автора от работата му по
изграждане и поддържане на Web сайтове и по осигуряване на
тяхната видимост в българското интернет пространство. Тя е
посветена на безспорно актуален проблем, тъй като понастоящем
информацията, съхранявана във Web страниците, е един от
инструментите за манипулация на съвременното общество и оръжие
в операциите от хибриден характер.
Разгледани са принципите на работа и архитектурата на
машините за търсене, основните алгоритми, операторите и командите
за търсене. Предложена е концепция и план за оптимизация на Web
сайт с цел ускоряване на неговото търсене в Internet. Разработени са
препоръки по създаване на Web съдържание и по неговото
форматиране. Показани са основните параметри на даден сайт,
начините за тяхното измерване и за подобряване на скоростта на
отваряне на сайта. Осветлени са някои въпроси по осигуряване на
сигурността на Web сайтовете. Определени са критериите и начините
за измерване на ефективността на търсене на Web сайтове.
При написване на книгата авторът е използвал съвременни
документи, публикации на известни автори и източници на информация от Интернет от областта на изграждането и поддържане на Web
сайтове.
Представените постановки от усъвършенстване на
видимостта и ускоряване на търсене на Web страници са проверени и
са се доказали в практиката. Добро впечатление прави, както пълното
познаване и прилагане на методите и средствата в това направление,
така и липсата на претенции за абсолютна изчерпателност, пълнота и
завършеност на изготвените препоръки. Напротив, авторът навсякъде
подчертава, че същите следва непрекъснато да бъдат развивани и
усъвършенствани в съответствие с новопоявили се тенденции.
Книгата е написана на достъпен, литературно правилен език,
изпълнен с технически термини. Тя съдържа както теоретични
постановки, така и много практически примери, показващи как
посредством свободно достъпни инструменти да бъде разработен
Web сайт, който лесно и бързо да бъде намиран и класиран в Internet
пространството.
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Използват се някои чуждици от областта на информационните
системи и компютърни мрежи, получили гражданственост у нас.
Считам, че това няма да представлява проблем за евентуалните
читатели, които вероятно ще бъдат специалисти в областта на
изграждане и поддържане на Web сайтове.
Книгата може да се използва като настолен наръчник на
ръководния състав и персоналът, занимаващ се с публични
комуникации и връзки с обществеността, планиране и водене на
информационни операции, както и за обучение по изграждане и
оптимизиране на Web страници.
Полк. доц. д-р Иван Христозов
Институт за перспективни изследвания
за отбрана на Военна академия
„Г. С. Раковски“
В средата на 90-те години на миналия век в развитието на
интернет-технологиите се появява ново направление – оптимизирането на сайтове за търсещите машини. От тогава разбирането и
осъзнаването на необходимостта и важността от повишаване на ранга
и видимостта на даден уебсайт в резултатите на търсещите машини
непрекъснато нараства и предопределя появата на технологията ЅЕО
(Ѕеаrсh Еngіnе Орtіmіzаtіоn), включваща в ceбe cи peдицa отделни, но
взаимосвързани услуги.
На този проблем е посветен трудът „SEO-оптимизация за
търсещи машини” с автор полк. доц. д-р Петко Димов. Авторът е
представил научно-приложна информация за факторите, които
оказват влияние при класиране на уебсайтовете в българското
интернет пространство, в това число на институционални уебсайтове
в сферата на сигурността и отбраната.
Актуалността на темата се потвърждава и от факта, че
технологията SEO намира приложение и за манипулация на
съвременното дигитално общество, като част от хибридните
асиметрични заплахи. В специализираната литература са налични
редица подобни разработки, но в настоящият труд авторът разглежда
тяхното актуално състояние, като е отделено особено внимание на
възможностите за защитата на националната сигурност в българското
интернет пространство.
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На базата на свободни онлайн инструменти, са разгледани
някои теоретични положения, богато илюстрирани с конкретни
практически примери. Като слаба страна на пособието може да бъде
посочено допускането на някои граматически грешки и терминологични неточности в областта на информационните технологии.
Материалът е структуриран съгласно учебната програма на
курс “SEO-оптимизация за търсещи машини”, организиран в
Института за перспективни изследвания за отбрана и може да
служи за учебно помагало. Подходящ е за експерти в областта на
националната сигурност, специалисти, работещи в сферата на
стратегическите комуникации, връзки с обществеността и
информационните операции. Достъпният език, на който е написано
пособието и многобройните примери, го правят интересно и за
широк кръг от читатели, интересуващи се от повишаване на ранга и
видимостта на уебсайтове и класирането им в търсещите машини.
доц. д-р Бранимир Жеков,
Институт за перспективни изследвания
за отбрана на Военна академия
„Г. С. Раковски“
Познавам Пето Димов от времето на първия курс по SEO в
софтуерна академия „Телерик“, когато участва в неговата
организация. От тогава до сега авторът е натрупал значителен
практически опит в областта на оптимизацията на сайтовете и
управление на онлайн репутацията в сферата на националната
сигурност, които е събрал в настоящият труд. Нещо повече, той е
успял да преразкаже сложната мултидисплинарна материя по един
разбираем и интересен начин. Пожелавам му успех в областта на
науката, а на читателите приятно четене.
Инж. Момчил Mapчeв управител на
SEO и ORM компаниите Human
Digital Marketing and Communications
и Digital Extreme.
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Съкращения

AI- Artificial Intelligence, изкуствен интелект;
САРТСНА – Completely Automated Public Turing Test to Tell
Computers and Humans Apart, напълно автоматизиран
публичен тест на Тюринг за разграничаване на компютри от
хора;
CF – Citation Flow, метрика показваща потока на
цитиранията;
CSS – Cascading Style Sheets е език за описание на стилове с
който се определя общия дизайн на всички страници в
сайта;
CTR – Click Through Rate, показател за ефективност, равен
на броя кликвания, разделен на 1000 импресии;
DDoS – Distributed Denial of Service, разпределена атака
водеща дo отказ от услуги;
DA – Domain Authority, параметър за измерване авторитет
на домейна;
HTML – Hyper Text Markup Language, езикът за създаване
на уебстраници в Интернет;
HTTPS – Hyper Text Trasnfer Protocol Secure, протокол за
сигурен трансфер на документи в Интернет;
IoT – Internet of things, интернет на нещата;
ORM – Online Reputation Management, управление на
онлайн репутацията;
OnPage SEO – процес по анализиране, определяне и
преправяне на вътрешните елементи и слаба места в кода
при оптимизация на сайта;
OffPage SEO – анализиране и оптимизиране на външната
среда, конкурентните сайтове, най-търсените ключови думи в
пазарната ниша и използване на външни връзки за
повишаване на видимостта на сайта;
PR – PageRank, специфична метрика за класиране на
сайтовете в търсачката Google;
PA – Page Authority, авторитет на страницата;
PPC – Pay Per Click, цена на клик при платена реклама;

П. Димов
















Plugin (plug-in) – подпрограма, която се добавя към главна
програма, за да увеличи нейните възможности;
RSS – Really Simple Syndication, формат позволяващ
издърпване на информация от сайт, който предлага тази
функция;
SEO – Search Еngine Оptimization, Оптимизация за търсещи
машини;
SEO Copywriting е дейност извършвана от експерти,
състояща в написване на текстовете в сайта, така че да
отговарят на условията за класиране в начело от търсачките
при търсене.
SMM – Social Media Mаnagement, Оптимизация за социални
мрежи;
SERPs – Search Engine Result Pages, Страниците с
резултатите при търсене в Интернет търсачка;
SPAM – нежелано електронно съобщение, изпратено до
множество потребители с рекламна или друга цел, често
негативно възприемано от получателя.
SSL – Secure Sockets Layer, криптографски протокол за
връзка клиент-сървър;
Tag (Таг или етикет) – Обикновено за SEO значение има
фразата мета тагове, което всъщност представляват сбор от
етикети, важни за търсачките и четими само от тях.
TF – Trust Flow, метрика за измерване на доверието;
TR – TrustRank, Доверителн ранг;
Traffic (трафик на сайта) – брой уникални посетители на
даден сайт, подава се дневно, седмично и месечно, т.е.
разбит за определен период от време;
URL – Uniform Resource Locator, стандартизиран уникален
адрес сочещ към онлайн ресурс.
W3C – World Wide Web Consortium, консорциум за
международни интернет стандарти
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3. Въведение и основни определения. Какво е SEO?
Девизът на Военна академия „Г. С. Раковски“ гласи:
знанието е сила, a глобалната интернет мрежа е най-голямото
хранилище на знание в днешния свят! След изобретението на
Гутенберг през 1440 г. печатните книги са съхранявали това знание,
но с появата на цифровата ера базите данни на уебсайтовете са се
превърнали в основният източник на човешкото знание. Нещо
повече, те са и инструмент за комуникация, което ги превръща в
оръжие за масово поразяване на съвременното информационно
общество. Този факт може да доведе, както до някои неблагоприятни
последици за националната сигурност, така и до редица възможности
за постигане на целите на държавата 1 . Това налага задълбоченото
изучаване на интернет пространството и постоянно подобряване на
уебсайтовете в него.
Интернет е глобална система от свързани компютърни
мрежи, която служи за отдалечен достъп до голямо разнообразие от
информационни ресурси и услуги. Тази мрежа се ражда през 1969 г. в
резултат на програма на отбраната на САЩ, наречена APRANET
(Advanced Research Projects Agency Network), чрез свързването на
компютърните мрежи на няколко американски университета с цел
създаване на устойчива и оцеляваща комуникационна система в
случай на война. Първоначално тя се използва за изпращане на
електронна поща, създаване на пощенските списъци, нюз групи,
бюлетини въз основа на комуникационните протоколи TCP/IP. През
1984 г. е представена системата за имената на домейните (domain name
addressing system), а през 1988 г. стават възможни разговорите в реално
време, с помощта на развитието на протоколите Internet Relay Chat.
През 1990 г. APRANET престава да съществува и се ражда
световната уеб мрежа – World Wide Web, която по идея на Тим
Бърнърс-Лий представлява взаимно свързани хипертекстови
документи, до които може да се достигне чрез компютърната мрежа
с помощта на програми наречени уеб браузъри. Основното звено в
1
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тази мрежа са уебсайтовете, които се дефинират като интернет
базирани приложения, състоящи се от множество уеб страници с
общ URL адрес, който често се състои само от името на домейна
или IP адреса и пътя до основната директория. Към настоящия
момент Google е индексирала около 1,3 милиарда уебсайта във
видимото интернет пространство2.
В първоначалният вариант на уеб мрежата т.н. Уеб 1.0,
ресурсите в нея са достъпни с помощта на търсачки (като Google, Bing,
Yandex и т.н.). В последствие се увеличава частта от уеб приложенията, в които взимат участие всички заинтересовани участници и
потребителите започват да изразяват себе си чрез създаденото от тях
съдържание. По този начин се ражда т.нар. уеб 2.0.
Уеб 2.0 е наименование създадено от Тим О'Рейли през
2004 г. Съдържанието в този сегмент на интернет се създава найвече от самите потребители, затова те се наричат „новите медии“ и
в тях делът на видео и фото съдържанието нараства с ускорени
темпове 3 . Днес почти всички уебсайтове са обвързани с
останалите социални платформи и публикуваното в тях
съдържание автоматично се разнася в социалните мрежи.
Уеб 3.0 се пови през последните години като "мрежа от
мобилни приложения", в което потребителите просто установяват
връзка между притурката си и ресурса (услуга, портал и т.н.) чрез
интернет. Понастоящем се говори за „Интернет на нещата“, който се
състои от вградени информационни блокове, свързани чрез интернет, с
контролни центрове на различни обекти от физическия свят. Така,
например, към световната мрежа са свързани всевъзможни
домакински уреди, производствени линии, системи за управление на
водите, за отопление, електропренасяне и така нататък.
Голяма част от уебсайтовете са в т.н. „невидим интернет“,
този не се индексира от търсачките. Според наличната информация
около 90% от цялото научно, техническо, технологично, финансово,
икономическо и обществено съдържание се намира именно тук.

http://www.internetlivestats.com/ [прегледан 30.01.2018]
O’Reilly, T. What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the
Next Generation of Software, p. 30, 2005
2
3
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Невидимия интернет има и т.н. тъмна мрежа, която се
използва от различни видове престъпници, чрез софтуер наречен
Toр. Понастоящем той се използва главно за незаконни дейности,
престъпления в киберпространство, трафик на наркотици, оръжия и
за осъществяване на целенасочени действия за подкопаване на
държавния суверенитет.
Специален сегмент е така наречената мрежа от пари.
Световната тенденция е намаляването на оборота на плащанията в
брой и прехода към електронни пари във всичките им форми и
системи от рода на „Биткоин“.
По този начин цифровата среда на интернет пространството
има сложно картографиране, където отделни сегменти се развиват
сами, независимо от общите тенденции.
Защитата на информацията в интернет пространството се
характеризира с три основни параметъра:

Конфиденциалност – това са номерата на банкови
сметки, лични данни, пароли, лична и служебна кореспонденция и
всичко, което би трябвало да се вижда само от този, за които е
предназначено.

Достоверност – тя може да обхваща, както
същността и целостта на данните, така и техния произход. Примери
в тази посока има достатъчно много – фалшифициране на избори,
умишлено манипулирани статистически данни, а във военната
област – дезинформация на противника.

Достъпност – информацията е ценна именно с това,
че може да бъде използвана. Затова основен проблем за всяка
информационна система е да се намери златната среда между
нейната защита и използваемост. Именно това противоречие
създава уязвимостите в информационните системи.
Към месец декември 2017 г. в Интернет има над 3,8 милиарда
потребители, които всяка секунда правят по 2,3 милиарда търсения.
По данни на Националния статистически институт за 2017 г. цели
67,3% от българските домакинства имат широколентов достъп до
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интернет, като 98 % от тях използват търсачката Google.BG за
търсене на информация в световното интернет пространството4.
Днес, в съвременното информационно общество не е
достатъчно просто да имате уебсайт, а e жизнено необходимо той да
излиза на първите места в резултатите на търсачките, защото
огромната част от техните потребители отварят само сайтове,
показани на първа страница в резултатите от търсене.
Дейността по популяризиране и подобряване условията за
тяхното класиране се обозначава със съкращението - SEO.
Акронимът SEO идва от английското съкращение „Search
Еngine Оptimization“, което на Български език се превежда
„оптимизация на уебсайтове за търсещи машини“.
Първата употреба на този термин датира от средата на 90-те
години с появата на първите мета търсачки в интернет
пространството. След това масово навлиза в онлайн бизнес услугите,
с което SEO се превръща във важна част от маркетинговия микс.
Така в информационните технологии се появи ново
направление, а в науката за Интернет маркетинг се създадоха
разделите: оптимизация за търсачки, оптимизацията за социални
медии, управление на онлайн репутацията и платената реклама на
клик, обозначавани със следните съкращения SEO, SМО, ORM и PPC.
SharePoint експерта Мastykarz определя SEO като общото
название на редица дейности, които се фокусират върху
повишаване на класирането на даден уебсайт в резултатите от
търсене 5 . По отношение на областта на приложение, той разделя
SEO на две категории: свързани с технологиите и свързани със
съдържанието.
Докато Андерсън твърди, че SEO е технически,
аналитичен и творчески процес за подобряване на видимостта на
даден уебсайт в търсачките. Основната му функция е да стимулира

Достъп на домакинствата в интернет http://www.nsi.bg/bg/content/2808
/достъп-на-домакинствата-до-интернет [прегледан 30.01.2018]
5
Search Engine Optimization in SharePoint 2013 https://blog.mastykarz.nl
/search-engine-optimization-sharepoint-2013/ [прегледан 30.01.2018]
4
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повече посещения на уебсайта, които се превръщат в интеракции
(взаимодействие или продажби)6.
В крайна сметка може да се обобщи, че от техническа гледна
точка SEO е непрекъснат процес, комплекс от дейности за развитие
и подобряване видимостта на уебсайтовете и тяхното класиране в
органичните (алгоритмични) резултати след провеждане на търсене
в търсачката.
От научна гледна точка SEO е свързано с изучаване на
това как работят търсещите машини, как тяхната работа влияе на
развитието на web базираните информационни системи и
управлението на информацията, която търсят хората в Интернет
пространството.
Според насочеността на техническите дейности за развитие
на уебсайтовете SEO се разделя на два основни вида:
On-page SEO – вътрешна оптимизация. Това са
дейностите ориентирани към конфигуриране на структурните
елементи вътре в уебсайта спрямо техническите изисквания на
търсещите машини 7 ” с цел подобряване на вътрешните фактори,
влияещи на общото му класиране.
Off-page SEO – външна оптимизация. Тя включва
комплекс от дейности и мероприятия, които се прилагат извън
страниците на уебсайта с цел увеличаване на неговия ранг или
входящ трафик и в крайна сметка да за повишаване видимостта и
популяризиране на сайта.
Вътрешните фактори включват:
-

различни параметри свързани с кода (валидност по W3C,
намаляване тежестта на HTML и CSS файловете,
включване на мета тагове),
структурата на сайта и наличие на sitemap, SEO
приятелски URL адреси,

6
Anderson, S. How to write SEO – Friendly Web Copy for Google.
http://www.hobo-web.co.uk/how-to-write-seo-friendly-website-content-for-google/
[Accessed 11 March 2017.]
7
Technopedia explaines on-page optimization. https://www.techopedia.com
/definition/1548/on-page-optimization [прегледан 17.01.2017]
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-

параметри на текста (дължина, плътност, уникалност,
наситеност), изображенията и т.н.

Външните фактори се определят като изграждане на
онлайн авторитет и репутация на съответния сайт в Интернет
пространството. Най-често това се постига с техника наречена link
building за изграждане на хипервръзки от други сайтове с
релевантна тематика. За набирането на такива връзки се използват
портали, търсачки, социални мрежи, директории за статии и всички
други възможни места с отчитане на социалните сигнали и
поведенческите фактори на потребителите.
В крайна сметка SEO е иновативна технология, която има
определени общи принципи за повишаване ефективността на
уебсайтовете и е постоянно променящ се процес, който трябва да се
поддържа непрекъснато през целия живот на сайта.
Тази технология е необходима за да се направят
уебсайтовете по-лесни за ползване от хората и по-разбираеми за
роботите на търсачката. Това помага на търсещите машини да
разберат за съдържанието на уебсайта, да го класифицират и да го
предложат по полезен начин на потребителите.

4. Принцип на работа на търсещите машини
Търсещите машини се намират в центъра на
информационните операции в интернет, като всеки ден насочват
милиарди интернет потребители към уебсайтове, които се появяват
в горната част на страницата с резултатите от търсене.
Според повечето автори търсачките са "приложения, които
използват ключови думи и фрази за намиране на информация в
Интернет 8 ". Тези приложения включват няколко основни
компоненти9:

8

Tilley, S. & Rosenblatt, H. Systems Analysis and Design. Eleventh edition.
Boston, MA: Cengage Learning
9
https://sup-port.google.com/уебmasters/answer/1061943?hl=en [прегледан
17.01.2017]
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интерфейс за търсене;

уеб паяци (ботове, роботи);

бази данни;

алгоритми за търсене и извличане на информация.
Интерфейсът за търсене е страницата, където се пишат
заявките за търсене. Той е връзката между потребителите и базите с
данни. В Google интерфейсът е индивидуален, така че потребителите
могат да избират няколко опции, като новини, видеоклипове,
изображения, публикации и т.н.
Ботовете се дефинират от Google като "общ термин за всяка
автоматизирана програма (робот или паяк), използвана за
автоматично откриване и сканиране на уебсайтове, като следват
връзки от една уеб страница към друга10." Уеб ботовете постоянно
"обхождат" мрежата за нова информация, като по график
проследяват поставените връзки в първоначално създаден списък от
сайтове и изтеглят новите страници във формат HTML за
последваща обработка и класифициране.
Базите данни съхраняват информацията, извлечена от уеб
ботовете (роботите, паяците) и я класифицират в подходящ за
възпроизвеждане вид. Всеки път, когато правим заявки в
търсачката, ние търсим информация в базите данни.
Алгоритмите за търсене и класиране се определят от
Google като "компютърни процеси и модели, които правят
търсенето значително по-лесно и дават релевантен отговор на
запитванията на потребителите 11 ". Всяка търсачка използва
различни алгоритми, така че при една и съща заявка за търсене ще
се видят различни варианти на резултата.
Ботовете, базите данни, интерфейсът за търсене и
алгоритмите са водещи технологии за търсачката, която показва
крайния резултат от тяхната работа в интерфейса за търсене.
При създаването на една чисто нова уеб страница в Интернет
търсещите машини не знаят за нейното съществуване и съответно тя
е невидима за хората, които не влизат в нея. Тя не се появява в
10

Google Search Console. https://search.google.com/search-console/
Google Inside https://www.google.com/in-sidesearch /howsearchworks/
algorithms.html
11
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резултатите от търсене, докато Google не я индексира. Това значи
ботовете (обхождащите паяци) на търсачката да я намерят, обработят
и да я съхранят в базата данни на Google, където се класифицира и
подрежда по тематика и ключови думи.

Фиг.1 Архитектура на уеб робот

В своята работа уеб ботовете "обхождат" мрежата за нова
информация движейки се по връзките между страниците. При
посещение на индексирана страница те проследяват всички
хипервръзки в нея и ако открият нова, неиндексирана страница
сканират кода на страницата, заглавията, уеб съдържанието, търсят
етикети, описания и инструкции за да научат повече за нейната тема,
кой стои зад това, какво прави и какво го интересува, след което
записват новите данни с определена точност в базите данни
(индексират ги).
Това не е малко работа, като се има в предвид, че всяка
минута се изграждат между 300 – 500 нови уебсайта, всеки от които
има средно 7 страници.
По данни на Internetlivestats.com от септември 2017 г. Google
обработва почти 3,8 милиона търсения всяка минута или 5,5
милиарда на денонощие, а в техния индекс се съхранява
информация за над 30 трилиона уникални уеб страници и над 100
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милиона гигабайта информация 12 . Това е огромно количество
информация поради, което търсачката много бързо трябва да
обработи, класифицира и покаже информацията при търсене за помалко от секундата.
Когато потребителя направи заявка за определена ключова
дума, търсачката намира всички подходящи индексирани уеб
страници по тази тематика и ги показва в SERP (страницата с
показаните резултати) подредени според ранг по реда на
релевантност и авторитет. Първо са тези с по-голям ранг, после с
по-малък ранг и т.н. Този ранг се определя според действащите
математически алгоритми, които в днешно време отчитат над 200
информационни параметъра за сайта13.
Основните фактори, които влияят на класирането на
информацията са име на домейн, ключови думи, релевантност на
съдържанието, заглавни етикети и входящите връзки, които увеличават авторитета или влияят на сайта. Ако входящите връзки са от
по-авторитетен уебсайт като Wikipedia.org, това ще предостави
повече авторитет и влияние, отколкото от малък уебсайт.
Фигурата по-долу показва някои от основните фактори на
Google, тяхното пълно описание може да намерите в (Приложение 1).
Географското местоположение на потребителя, историята от
търсенията на потребителя, предишни посещения на дадения сайт,
реципрочната или еднопосочна връзка са други фактори, които
влияят върху резултата от търсенето.

http://www.internetlivestats.com/one-second/#google-band [прегледан на
20.06.2018]
13
Fishkin, Rand; Jeff Pollard. "Search Engine Ranking Factors - Version 2".
seomoz.org, 2009.
12
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Фиг. 2 Разпределение на факторите влияещи
на алгоритъма на Google14

Днес в SERP (страницата с резултати) на Google се
показват два типа резултати, а именно органични резултати и
платени резултати (реклама).
Органичните резултати са гореописаните списъци на
уебсайтове въз основа на ранга и релевантността на тяхното
съдържание към заявката. Органичните резултати се наричат още
естествени резултати от търсенето за които SEO играе важна роля 15.
Платените резултати са реклами на фирмени уебсайтове,
за които е платено да се показват по определени ключови думи,
така че когато някой напише заявка за търсенето им, тези страници
да бъдат изброени в резултата от търсене.

14
Fishkin, Rand; Jeff Pollard. "Search Engine Ranking Factors - Version 2".
seomoz.org, 2009.
15
Kent, P. SEO for Dummies. 6th Edition. Wiley. 2015
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5. Видове алгоритми за класиране в търсачките
Успехът на Google се дължи предимно на създадения от тях
алгоритъм за класиране, който успява бързо да покаже в SERP найподходящите уеб страници за търсенето на потребителя. Всяка
година Google променя своя алгоритъм за търсене около 500-600
пъти16. Тези актуализации влияят върху резултатите от търсенето и
следователно върху приходите на индустрията и следователно
трябва да се следят внимателно от специалистите. Повечето от тези
промени са незначителни, но има няколко основни актуализации,
които задължително трябва да се познават.

5.1. Page Rank
PageRank ( PR ) е първият и най-известен алгоритъм за
измерване на относителното значение на уеб страниците в Мрежата
и класирането им в резултатите от търсене на Google Search. Той е
кръстен на Larry Page, един от основателите на Google.
Първата научна статия за Page Rank е публикувана през
1998 г. именно от Larry Page и Sergey Brin в резултат от работата им
по изследователски проект на Стандфордския университет за нов
вид търсачка17.
PageRank работи, като оценява количеството и качеството
на входящите хипервръзки, сочещи към дадена страница. Всяка
хипервръзка към дадена страница се счита за глас на подкрепа и
предава определена числова тежест. Основното предположение е,
че по-важните уебсайтове вероятно ще получат повече връзки от
други уебсайтове18.
16

DiSilvestro, A. Forcasting for the Future: How to Tract Google Algorithm
Updates. 2017
17
Page, Larry. PageRank: Bringing Order to the Web. // Stanford Digital
Library Project, talk, August 18, 1997.
18
Brin, S.; Page, L. (1998). "The anatomy of a large-scale hypertextual Web
search engine". Computer Networks and ISDN Systems. 30: 107–117.
doi:10.1016/S0169-7552(98)00110-X. ISSN 0169-7552.
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Резултатът от Page Rank се образува от математически
алгоритъм, основан на уеб графиката, създадена от всички страници
в Интернет. На всеки срещнат от ботовете елемент „Е“ в Мрежата
се преписва числена тежест и се нарича "PageRank на E". Той се
определя рекурсивно и зависи от броя и PageRank показателите на
всички страници, които се свързват с нея (входящите хипервръзки).
Други фактори, като Author Rank и Trust Rank също допринесат за
повишаване тежестта на елемента.
Чисто математически Page Rank извежда разпределение на
вероятностите, използвано за изчисляване на вероятността даден
човек, който случайно клика върху връзки, да отвори определена
уеб страница.
В няколко научни източници се приема, че в първоначалната
версия на алгоритъма сумата от Page Rank е равномерно
разпределена между всички страници в мрежата по това време, а в
по-късните версии разпределението на вероятностите се приема в
цифрова стойност между 0 и 1. Стойност от 0.5 се приема като "50%
вероятност" нещо да се случи. Следователно, Page Rank 0.5
означава, че има 50% вероятност човек, който кликне върху
произволна хипервръзка, да бъде насочен към документ с
причислен ранг равен на 0,5.
Нека разгледаме един опростен алгоритъм. Да приемем че
имаме малка мрежа от четири страници: A, B, C и D (показани на
фиг.3). Собствените връзки на страницата към самата нея или
множество изходящи връзки от една страница към друга страница се
игнорират. От тук ако приемем, че началната стойност е 1 следва, че
всяка една от посочените в примера страници ще бъде равна на 0.25.
Ако единствените връзки в системата бяха от страници B, C и D до
A, всяка връзка ще прехвърли по 0.25 Page Rank на A при следващата
итерация, за получен общ PR на страница А равен на 0.75.
PR(A) = PR(B)+ PR(C)+ PR(D)
(1)
където PR(А) е PageRank на страница А;
PR(B), PR(C) и PR(D) са съответно ранговете на страници B,
C и D.
Да предположим, че страница В има връзка към страници С
и А, страница C има само една връзка към страница А, а страница D
има връзки към всичките три страници, както е показано на фиг.3.
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0,458

А

0,125

B
0,125

0,25

0,25

0,25

0,083

C

0,083
0,083

D

0,25

Фиг. 3 Опростена уеб графика за изчисляване на PR (вариант)

Тогава при първата итерация, страница B ще прехвърли
половината от съществуващата първоначална стойност 0,25 на своя
Page Rank, или по 0,125 на всяка от посочена страница С и А.
От своя страна страница C ще прехвърли цялата си тежест от
0,25 до единствената страница А към която води. Тъй като D има три
изходящи връзки, то би прехвърлило по една трета от
съществуващата си стойност или приблизително 0,083 към всяка
една от тях.
Така ако сумираме всичко прехвърлено на страница А, то тя
ще получи PageRank = 0.458.
Ситуацията на фиг. 3 за страница А математически следва
да се изпише така:
𝑃𝑅(𝐵) 𝑃𝑅(𝐶 ) 𝑃𝑅(𝐷)
+
+
(2)
2
1
3
С други думи предоставения Page Rank от дадена външна
хипервръзка е равен на собствения рейтинг на документа, разделен
на броя на изходящите му връзки L (pj).
𝑃𝑅(𝐴) =

𝑃𝑅(𝐴) =

𝑃𝑅(𝐵) 𝑃𝑅(𝐶 ) 𝑃𝑅(𝐷)
+
+
𝐿(𝐵)
𝐿(𝐶)
𝐿(𝐷)

(3)

където PR(А, B, C, D) е PageRank на съответната страница А, B, C, D;
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L(B,C,D) e броя на изходящите връзки на всяка една
страница B, C, D;
L (pj) – броя на изходящите връзки на страница pj.
В общия случай стойността на Page Rank за всяка страница
pi може да бъде изразена като:

𝑃𝑅(𝑝𝑖 ) =

∑
𝑝𝑗 𝜖 𝑀(𝑝 )
𝑖

𝑃𝑅(𝑝𝑗 )
𝐿(𝑝𝑗 )

(4)

където, стойността на Page Rank за страница pi зависи от
стойностите на PageRank за всяка отделна страница pj в
колекцията M, съдържащи всички връзки сочещи към pi,
разделени на броя на хипервръзките L(pj) от страница pj.
На практика обаче всеки въображаем посетител, който
случайно кликва върху група от хипервръзки, в крайна сметка ще
спре да го прави.
Ако дадена страница няма връзки към други страници, тя
прекъсва веригата на случайно сърфиране и принуждава посетителя
да избере друг URL адрес с друга конфигурация на връзките.
Вероятността, на която и да е стъпка, че лицето ще
продължи да разглежда колекцията се нарича коефициент на
затихване - d.
Различни проучвания предлагат различни коефициенти на
затихване, но най-често се приема да бъде 0,8519.
Той се извежда от пълната вероятност 1, но при някои
варианти на алгоритъма се дели на броя на документите ( N ) в
колекцията20.
При всички случай обаче този коефициент се добавя към
сумата от входящи връзки и коригира PageRank на долу21.

19
Brin, S.; Page, L. "The anatomy of a large-scale hypertextual Web search
engine" Computer Networks and ISDN Systems. 30: 107–117. doi:10.1016/S01697552(98)00110-X. ISSN 0169-7552. 1998
20
Matt Cutts, Straight from Google: What You Need to Know Archived. 2010
21
Langville, Amy N.; Meyer, Carl D. Google's PageRank and Beyond: The
Science of Search Engine Rankings. Princeton University Press. 2006
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𝑃𝑅(𝑝𝑖 ) =

1−𝑑
+𝑑
𝑁

∑
𝑝𝑗𝜖 𝑀(𝑝𝑖)

𝑃𝑅(𝑝𝑗 )
𝐿(𝑝𝑗 )

(5)

където p1, p2…..,pj са разглежданите страници в колекцията;
pi e дадената страница към която сочи съвкупността от
връзки на останалите страници pj;
L – броя на изходящите хипервръзки на страниците pj;
d – коефициент на затихване;
N – общия брой страници в колекцията;
M(pi) е съвкупността от страници, към които се свързва pi.
В реалния свят броя на страниците в мрежата (N) е много
голям, вероятността 1 / N е изключително малка, а с увеличението на
страниците и коефициента d се променя във времето. Поради
динамиката Google постоянно преизчислява резултатите от PageRank
в мрежата и попълва своя Индекс. При всеки цикъл на
преизчисляване страниците преразпределят текущия си PageRank.
При итеративното изчисляване се използва доминиращ собствен
вектор на стохастична матрица.
𝑃𝑅(𝑝𝐴 )
1
−
𝑑
𝑃𝑅(𝑝
𝐵)
] 𝑃𝑅
𝑃𝑅′ =
+𝑑[
⋮
𝑁
𝑃𝑅(𝑝𝑁 )

(6)

където PR' е преизчисления нов PageRank, a PR(pA), PR(pB), PR(pN)
са съответно функциите на PR на съответните страници А, B ….. N
от входящи хипервръзки.
Там където съответната страница няма хипервръзка се
причислява стойност 0. Например, разположението на връзките във
фиг. 4
C
А
Страница p
Линк към p
B

A B C D
2 1 3 2

D

Фиг.4. Разпределение на връзки в мрежа между 4 страници (Вариант 2)
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В таблицата до графиката са показани колко хипервръзки
сочат към съответната страница. В следствие на тях страниците от
посочения пример получават следните рангове:
1
𝑃𝑅(𝐴) = 𝑃𝑅(𝐶 ) + 𝑃𝑅(𝐷)
(7)
2
1
𝑃𝑅(𝐵) = 𝑃𝑅(𝐴)
(8)
3
1
1
1
𝑃𝑅(𝐶 ) = 𝑃𝑅(𝐴) + 𝑃𝑅(𝐵) + 𝑃𝑅(𝐷)
(9)
3
2
2
1
1
𝑃𝑅(𝐷) = 𝑃𝑅(𝐴) + 𝑃𝑅(𝐵)
(10)
3
2
Така ако приемем стандартно d=0,85 и N=4 матрицата
придобива следния вид:
0 0 1

1
2

1
0 0 0
1 − 0,85
𝑃𝑅′ =
+ 0,85 3
𝑃𝑅
(11)
1 1
1
4
0
3 2
2
1 1
[ 3 2 0 0]
Можем да забележим, че елементите на всяка колона се
сумират до 1, така че това е стохастична матрица. По този начин тя
може да се използва за измерване на собствени вектори и мрежов
анализ. Стойностите на вектора PageRank могат да бъдат приближени
до висока степен на точност само в рамките на няколко повторения.
Авторите на Google съобщават, че алгоритъм PageRank за
мрежа, състояща се от 322 милиона връзки се доближава до
допустима граница в 52 повторения 22.
От тези данни те заключават, че алгоритъмът може да бъде
мащабиран много добре и факторът на мащабиране за изключително
големи мрежи ще бъде линеен log N, където N е размерът на мрежата.
22
Page, Lawrence; Brin, Sergey; Motwani, Rajeev; Winograd, Terry The
PageRank citation ranking: Bringing order to the Web. http://ilpubs.stanford.edu:8090
/422/1/1999-66.pdf 1999
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Точно на този принцип бе създадена груба модификация на
алгоритъма наречена Google Toolbar PR с която потребителите
можеха да видят приблизителния PageRank на страниците в
Интернет. Тази възможност се предоставяше доскоро в лентата с
инструменти на браузера. Там ранга се визуализираше с цяло число
между 0 и 10, което нараства по логаритмична скала.
През март 2016 г. Google обявиха, че вече няма да поддържат
тази възможност23. Въпреки, че прекратиха използването на Toolbar
PR, Google все още използват резултатите от PageRank, когато
определят как да класират съдържанието в резултатите от търсенето,
но допълнително ги модифицират с различни актуализации.
Известни са много приложения на PageRank алгоритъм в
редица други търсачки за класиране на академични и докторски
програми, опити за заместване на импакт фактор и дори класиране
на пътнико потока на летища и градски транспорт.
В началото на 2005 г. Google въведе нова стойност "nofollow"
за атрибута rel на HTML хипервръзки, които разработчиците на
уебсайтове да могат да поставят с цел да не се индексират
определени линкове от Google за нуждите на PageRank.
Един от основните недостатъци на PageRank е, че не
оценява добре новите страници. Дори и да са много качествени, те
няма да имат много връзки, освен ако не са част от съществуващ
сайт, като например Wikipedia.
В специализираните източници са предложени няколко
стратегии за ускоряване на изчисляването на PageRank и подобряване
резултатите от търсене, тъй като се появяват различни техники за
манипулиране на резултатите и осигуряване на приходи от рекламни
връзки.
В следствие на това той беше подобрен от алгоритмите Trust
Rank, Hummingbird, Rank Brain и други за които ще намерете
информация по-долу.

23
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5.2. Trust Rank
В статията "Борба с уеб спама" на Стандфордския
университет се предлага иновативна техника за анализ на връзките,
която решава проблема с манипулирането на резултатите в
класирането на търсещите машини24. Основната идея е използване на
полуавтоматично отделяне на полезните страници от спама
(нежеланите страници). Терминът “уеб спам” се отнася до
нискокачествени страници с хипервръзки, създадени с намерение за
подвеждане на търсачките и манипулиране на резултатите.
Новият алгоритъм Trust Rank се стреми да се бори срещу
този спам, като филтрира мрежата въз основа на надеждността на
източника25.
Методът изисква предварителен избор на първоначална
представителна извадка от списък с качествени страници и списък с
лоши страници, които са ръчно оценени от експерти.
Хората са най-добрия спам детектор и се налага да
покажат на търсачката кои страници са спам!
Към добрите сайтове предварително са поставени
правителствените сайтове, уеб страници на университети, някои
основни директории, големи марки и други авторитетни източници,
които се ползват с всепризнато доверие.
След определяне на първоначалната извадка ботовете
започват да търсят сходни страници при обхождане на Мрежата. За
да открият качествените страници търсачките разчитат на едно
важно емпирично наблюдение, което се нарича „приблизителна
изолация на добрия набор“: добрите страници рядко сочат към
лошите. Логиката е, че качествените страници поставят връзки към
други качествени страници. Затова колкото сайта е по-близо до
предварително избрания списък, толкова е по-качествен той.
Обратния вариант се нарича антитръстов ранг, колкото по-близо е
дадения сайт до спам страниците, толкова по-голяма е вероятността
и той да е спам43.
24
Krishnan, Vijay; Raj, Rashmi. Web Spam Detection with Anti-Trust Rank"
Stanford University. http://i.stanford.edu/~kvijay/krishnan-raj-airweb06.pdf
25
Доверителен ранг https://devaka.ru/articles/trust-flow [преглед 22.06.2018]
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За да оценят страниците без да разчитат на човешка намеса,
търсачките преценяват вероятността дадена страница p да е добра,
като дефинират доверителна тръст функция T(p), която връща
вероятността страница p да е добра или лоша със следните
стойности:
0, ако 𝑝 е лоша
Т(𝑝) = {
(12)
1, ако 𝑝 е добра
Освен това доверието на Trust Rank намалява с увеличаване
на разстоянието между документите и отдалечаване от списъка на
експертите. Технически този проблем е решен, чрез намаляване на
предавания тръст с всяка следваща итерация.
β2

β
β

А
T(A)=1

β

β2

B

C
T(C)=β2

T(B)=β

Фиг. 5. Предаване на PR

Разпространение на даден резултат на доверие на първа
стъпка β<1, а на n-та стъпка разпространението на доверието се
намаля с βn .
В реални числа се изразява, както е показно на фиг. 6:

А
T(A)=1

B

1/2
β
1/2
β
1/3
1/3

C
T(C)=5/6

5/12
β
5/12
β

D
T(D)=1/3

T(B)=1
1/3

Фиг.6.Разпределение на доверието (Вариант)
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Със сигурност Trust Rank силно влияе на резултатите от Page
Rank, но за съжаление точните параметри се пазят като фирмена
тайна на Google.
Поради тази причина към момента в публичното
пространство се използват четири основни показателя за измерването
на силата на даден уебсайт:


Domain Authority за измерване на цялостния
авторитет на домейна;
 Page Authority за авторитет на ниво страница;
 Citation Flow (CF) за измерване цитиранията на
вашия бранд (домейн) в Интернет пространството;
 Тrust Flow оценява тръстовия поток със стойности от
0 до 100.
Последните два показателя са изключително полезна
метрика предложена от компанията Majestic SEO, която отлично
наподобява класическия TrustRank и изчислява по същия начин,
чрез скрит списък на добри и лоши сайтове26.
Алгоритъма измерва качеството на вашите входящи връзки
въз основа на качеството на входящите връзки на донорския сайт,
които сочи към вас. С други думи обхваща хипервръзките с няколко
стъпки назад. Ако всички те идват от сайтове с висок доверителен
поток, тогава вашият домейн ще има висок Trust Flow и колкото поблизо сте до първоначалната извадка, толкова по-добре.
Съдейки от практическия опит с линкове силата на Trust
Flow измерена с инструмента на Majestic SEO може да се
класифицира така:





26

стойност на TF под 10 – лошо качество,
TF от 10 до 15 - добро,
TF от 16-20 - много добро
TF над 20 - отличен показател за сайта.

Majestic SEO https://majestic.com/
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Според руския експерт Сергей Кокчаров комбинацията от
двете метрики CF и TF позволява да се оцени силата на даден сайт и
качеството на връзката от него по формулата27:
Т = (TF - CF) / (TF + CF + 1) + TF / (CF + 1) + TF / 100

(13)

където Т е общ тръст на сайта,
CF – числова стойност на Citation Flow,
TF – стойност на Trust Flow.
Първата част на формулата нормализира абсолютната
разлика между резултатите на TF и CF, втората част е относителна
разлика, а последната част нормализира стойността на доверието.
След редица емпирични експерименти със стотици сайтове се
установи, че при изчисления по горепосочената формула резултат
по-малък от 0,3 следва да се приема за изключително лошо
качество на сайта.
Полученото число може да се използва за почистване на
профила на оптимизирания сайт от лоши връзки. Всички връзки,
които са по-малки от 0.3 следва да бъдат премахнати за формиране
на оптимална картина на връзките.
Друг извод от изследването е, че в никакъв случай Citation
Flow не трябва да бъде по-голям от два пъти Trust Flow. Например
при TF=15, не трябва CF да е по-голям от 30. В противен случай
сайта може да бъде засегнат от Penguin алгоритъма за спам.
Идеалният вариант, към който следва да се стремим е двата
параметъра да бъдат равни CF = TF.

5.3. Други основни актуализации
на алгоритъма
Дългогодишната историята на актуализациите започва от
2003 г. когато Google пусна алгоритъм с кодово наименование
Флорида. Борбата с манипулациите на резултатите роди още няколко
вида търсения и ъпдейти, които коригират основния алгоритъм на
Google, но тук ще посочим само радикалните решения.
Сергей Кокчаров Простой метод быстро определить качество
ссылочного профиля https://devaka.ru/articles/trust-flow
27
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5.3.1. Google Panda
Ъпдейт „Google Panda“ беше пуснат
през февруари 2011 г. за да филтрира основния
алгоритъм за класиране, като основната му цел
е да остави само автентичните страници с
качествено съдържание.
Това означава, че той предотвратява
появата в SERP на сайтове с лошокачествено,
откраднатото, дублирано или маловажно и
кратко съдържание.
От тогава алгоритъм Панда е актуализиран десетки пъти и
буквално промени стратегията за създаване на уеб съдържание и
избор на ключови думи.

5.3.2. Penguin
Друга голяма актуализация е ъпдейтът „Penguin“. Той
стартира през 2012 г. с цел да филтрира изкуствените входящи
линкове и да класира по-добре сайтовете с качествени препратки
към тях от авторитети.
Според Гари Илийс пингвинът е част от основния алгоритъм
и за да не пострада сайта трябва да не използват платени линкове от
нерелевантни (не подходящи) сайтове28.
Също така данните от Penguin се опресняват в реално време,
така че промените се появяват почти веднага.

5.3.3. Колибри
Алгоритъм „Колибри“ е изцяло нов начин за изчисляване на
класирането. Първоначално са го наричали Hummingbird, но през
2013 година го преименуват на „Колибри“.
При него математическия апарат е същия, но класирането се
извършва по съвременни параметри, като „разговорното търсене“ и
удобство за употреба от мобилни телефони. Целта е да се дават все
по-добри резултати на хората според съвременните нужди. Поради
28

Illyes, G. Penguin is now part of our core algorithm.
https://уебmasters.googleblog.com/2016/09/penguin-is-now-part-of-our-core.html 2016
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тази причина се налага да работи съвместно с ъпдейтите Панда,
Пингвин и Payday, които са създадени за борба със спама и
нискокачествените сайтове. Съвместно с Pigeon за локалните
търсения, Top Heavy – за претрупаните с рекламни карета сайтове,
Mobile Friendly – налагащ отзивчивия дизайн и др.

5.3.4. RankBrain
Най-новото и важно нововъведение в търсачката считано от
26 октомври 2015 г. е RankBrain. Това е самообучаваща се машина
с изкуствен интелект, подобна на алгоритмите на невроните мрежи,
която работи съвместно с “Колибри” и помага за класирането на
качествени резултати в SERP (страницата за търсене).
С подобни алгоритми се моделира пътнико потока на някой
летища, които сами се самообучават. Rank Braian обработва
резултатите от търсенията на хората и колкото повече работи все подобър става.
Той класира сайтовете по синоними или сродни тематики и
когато търсите, например думата „кола“, той ще ви поднесе и
резултати за „автомобил“. Освен това Rank Braian може да търси
по-добре в т.н. long-tail (дълги ключови думи от цели фрази)
заглавия и да ги показва в комплексен вид, а не като отделни думи.
Точно затова в последно време се класират по-добре дългите
ключови фрази състоящи се от 3 – 4 думи.

Фиг.7. Големина на ключовите думи спрямо преобразуванията
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Повечето експерти все още твърдят, че най-важните фактори
все още са хипервръзките и съдържанието, а Rank Brain помага да
се анализират връзката между тези два параметъра. Затова той се
фокусира върху времето прекарано за четене на дадената страница
от потребителите и процентът хора, който са влезнали в нея
директно след търсене в търсачката.
Според едно изследване на SearchMetrics сайтове в Топ 10
на SERP имат средно време от 3 минути и 10 секунди за престои на
посетителите29. Органичната честотата на кликване също е много
важен параметър за Rank Brain, ако една страница получи
кликвания над средното ниво, това е знак че трябва да се вдигне
нагоре в класирането.
Разликата от стария алгоритъм е, че още докато търсите
например „работа за инженер“, ще видите, че инженера може да бъде
машинен, електроинженер, софтуерен инженер и т.н. Google ще
използват още няколко нови различни фактора за да отгатнат какво
точно търсите. Да кажем, че през последните няколко години са се
случили важни за вас събития, като дипломиране по специалност
„компютърни науки“, вашето IP се намира в Студентски град в
София, четете списание „PC магазин“, разглеждали сте други
подобни сайтове и Google просто ще ви изведе всички работни места
в София за софтуерен инженер!
Колкото и умни да стават търсачките, те все пак си остават
машини и ако знаем какви команди да им подадем ще намираме полесно информацията в тях. Специално Google използва редица
символни команди, оператори за търсене и URL модификатори с
които може да се създава специализирано търсене според нуждите
на потребителя. Например, може да изведат резултати само с PDF
файлове, само от последния ден, само с определен вид изображения
или само с текст и т.н.

29
Rebooting
Ranking
Factors
–
Searchmetrics
http://pages.searchmetrics.com/rs/656-KWJ-035/images/Whitepaper-SearchmetricsRebooting-Ranking-Factors-US. [прегледан 22.06.2018]
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Освен това всеки човек може да променя алгоритъма
според собствените си нужди, чрез следните технологии:

Персонализирано търсене, с помощта на което да
оптимизирате показваните резултати във вашия браузър. Когато
потребителя е влязъл в Google акаунта си, той запомня типа на
сайтовете в които влиза и при търсене започва да показва по-високо
резултати на сайтове с подобни тематики. Така от всеки различен
компютър хората виждат различни резултати.

Локални резултати – в последно време Google
показва по-високо в страницата с резултатите сайтове маркирани с
местоположение близко да вашето. В горния пример за търсене на
работа за инженер от София ще покаже по-високо резултатите от
гр. София и най-вече в Студентски град.

Социални сигнали. Благодарение на развитието на
социалните мрежи, търсачките започнаха да отчитат т.н. социални
сигнали (броя на феновете, харесванията и споделянията на вашия
сайт във Facebook, Twitter и др.) и да ги добавят в алгоритъма за
класирането.

Мобилното търсене води до бързи онлайн и офлайн
действия. Поради тази причина Google вкараха, като фактор в
класирането тъй наречения responsive design (отзивчив дизайн) на
уебсайтовете. В началото на 2017 г. от Google обявиха, че 60 % от
търсенията им идват от мобилни устройства, затова днес е
задължително да се използва тази технология при създаването на
който и да е уебсайт30. Чрез нея се създава адаптивен дизайн, който
преформатира уеб страниците да се отварят по подходящ начин в
различните устройства, включително и в мобилните телефони.
Основното преимущество на тази уеб конструкция е, че няма нужда
от допълнителен линк билдинг, тъй като URL адресите са еднакви в
мобилните и настолните браузъри. Според последното проучване,
проведено от Nielsen 77% от търсенето през мобилни телефони е
станало от вкъщи или от офиса, а не докато потребителите са на

30
Google
Search
Engine
Optimization
Starter
Guide
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/bg//webmasters/docs/search
-engine-optimization-starter-guide.pdf
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път . Следователно хората извършват мобилно търсене дори когато
до себе си имат компютър! Това показва колко важно е развитието
на сайтовете в тази посока.

Гласовото търсене е най-новото въведение, което
бързо се разраства сред интернет потребителите. Според Backlinko
цели 40 % от хората осъществяват гласово търсене поне веднъж на
ден 32. Само през януари 2019 година Google e записала над един
милиард гласови търсения. Само си представете колко са станали в
настоящият момент, при употребата на изкуствен интелект (AI) с
който сектора бързо расте? Според ComScore 50% от всички
търсения ще бъдат извършвани чрез гласови устройства през 2020 г.
От решаващо значение при управлението на гласовото
търсене са следните три фактора:
 скоростта на отваряне на страниците на сайта;
 да бъде с мобилен или отзивчив дизайн, защото повече от
80% от тези заявки се случват от мобилно устройство;
 необходимо е уебсайта да бъде регистриран в Google My
Business, което драстично подобрява шансовете му за
класиране.
Знаете, че наскоро бе спрян големия проект Google +, който
реално се интегрира във всички останали продукти на Google, които
се управляват от Google My Business. За да се показва вашият
бизнес в локалните резултати, трябва да го регистрирате там, но
освен това ще получите и възможност да създавате публикации в
предоставения ви google сайт, което изпълнява функцията на
социална мрежа, но обвързана с валидиран бизнес. Освен това там
ще намерите и раздели за получените отзиви и статистика за
търсенията на вашият бизнес.
Познаването на алгоритмите на търсачките води до успешна
работа в тяхната оптимизация и развитие. За съжаление никой
специалист не може да ви гарантира, че ще се класирате на първо
място в Google.BG, освен самите Google, защото пълните условия за
класирането в алгоритмите са фирмена тайна.
31

31

Nielsen Research: Mobile consumer report 2013
Dean,
Brian
Keyword
Research:
The
https://backlinko.com/keyword-research
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6. Оператори за търсене, символни команди и URL модификатори в Google
6.1. Символни команди в Google
Колкото и умни да стават търсачките, те все пак си остават
машини и ако знаем какви команди да им подадем ще намираме полесно информацията в тях. За да можем да оптимизираме сайтове,
трябва да знаем да търсим в тях, затова тук са събрани няколко
прости съвета как по-лесно да намирате търсеното в Google?

На първо място трябва да се знае, че Google не
различава малки и големи букви, както и препинателни знаци или
тези символи @ # $ % ^ & * ( ) = + [], затова не е необходимо да ги
пишете в полето за търсене.

Не задавайте на търсачката въпроси, а пишете все
едно отговаряте на търсения въпрос, например: не пишете „Каква е
валутата на Аржентина?“ , а пишете отговора „Валутата на
Аржентина е“.

„Кавички“ – За да намерим точна фраза трябва да я
сложим в „кавички“.

_ Долна черта. Това е идеален метод за търсене на
ключови думи. Просто пуснете _ между две ключови думи и Google
ще ви даде няколко предложения за ключови думи, като запълни
долната черта с важни за потребителя думи.

*Звезда* – Ако не си спомняме част от дадена фраза
може да я заменим със звезда „* ” Или ако не сте сигурни за част от
изречението го заместете например с * в нужда приятел * .

– Интервал с тире или минус поставено пред някоя
дума, премахва всички сайтове, които я съдържат, например:
“Левски -футбол” изключва от показваното всички футболни
резултати.

Ако искате да търсите синоними на определена дума,
поставете пред нея без шпация символа „~“ .

| Вертикална черта – ако поставите вертикална
черта между две думи, може да я използвате кат оператор ИЛИ.

38

П. Димов
Например ако напишете река | море Google ще ви покаже резултати
с река или море или и двете.

Ако искате да се покажат резултати на една или на
друга дума сложете “OR ” с главни букви. Например: „Подаръци за
жени OR мъже“ и ще ви се покажат всички подаръци за мъже и
жени.

Ако искате да намерите нещо в интервал от време,
сложете датите и две точки между тях. Например: ”Български
изобретения 1850..1900“ – това ще ви покаже резултати с цифри
по-големи от 1850 и по-малки от 1900.

(скоби). Може да използвате скобите и при търсен
по същия начин както в математиката. Например: ( site:twitter.com
OR site:facebook.com ) AND intitle:SuppleSolutions

6.2. Основни оператори за търсене

AND – този оператор играе ролята на свързващото
„И“ в словосъчетанието. С него се поставят задачи на Google, който
трябва да върнат резултат, след като изпълни всички условия.
Например: facebook.com AND intitle:Копирайтниг AND inurl:Postvai.

Filetype е много практичен оператор за намиране
само на текстови файлове или
резултати с разширение на
определен файл. Например: копирайтинг filetype:ppt или
копирайтинг filetype:pdf ще намери книги за копирайтинг във
формат PPT или PDF.

Оператора allinanchor: / inanchor: показва
входящите линкове към вашия сайт. Например, inanchor:postvai.com
ще покаже всички баклинкове към postvai.com. Може да намира и
имейл адреси на хора. Например: с “inanchor: Бойко Борисов” е
много вероятно да намерите имейла на премиера някъде сред
показните резултати.

Ако искате да търсите само в един точно определен
сайт, използвайте оператора “site:”. Например: “seo site:postvai.com”
ще покажи всички споменавания и резултати за думата SEO в сайта
postvai.com. Има и вариант като site:postvai.com inanchor:постинг –
който ще покаже всичките страници с думата постинг в Postvai.COM.
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Related: показва сродни сайтове. Чудесен е за
намиране на конкуренция или за линкове от сайтове с релевантна
тематика.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не добавяйте интервал след двете точки: ако го
направите Google просто ще направи търсене на ключови думи.
Например related: postvai.com

“машини site:.mil” ще покаже само военни „машини“.

Оператора “intitle:” търси само в заглавията. Също
така може да използвате allintitle: Разликата е че allintitle показва
задължително търсените думи в началото на заглавието, докато
intitle може да ги съдържа някъде из заглавието.

Оператора cache: ще ви покаже стария изглед на
дадена страница от последният път, когато ботовете са я
посещавали. Например cache:bbc.com

Аllintext: / intext: – С първото ако напишете три
думи, например „Allintext: SEO копирайтинг текст“ ще върне
резултати с точно повторение на трите думи в началото на текста, а
“intext:” търси дадена дума някъде, където и да е в текстовете,
много е полезно за намиране на статии за артикъл директории.

Allinurl: / inurl:” търси само в URL адресите.
inurl:blog копирайтинг – показва всички блогове с думата
копирайтинг някъде в URL адреса. Може да се замести с forum.

С оператора “link:” можете да разберете къде има
линкове към вашия сайт. Например: link:postvai.com също ще
покаже всички, който имат връзка към нашия сайт.

SEO
оператора
Info:postvai.com
показва
информация за съответната страница включително предоставя
нейна снимка и други страници, който имат връзки към нея или
съдържат името на вашата страница.

Можете да използвате търсачката като речник с
командата “define:” която ще намери дефиниция на търсената дума.

Ако започнете заявката си с Allintitle: и дума за
търсене Google ще ви покаже всички резултати съдържащи думата в
мета заглавието на страницата си.

AROUND() – този оператор ви позволява да
ограничите броя на думите съдържащи се около дадена фраза ако
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търсите например, кола AROUND(2) дизел. Цифрата ограничава броя
на думите между двете твърди думи.

Операторите за търсене са хлябът и маслото за
опитните SEO специалисти. – Мат Кътс

6.3. URL модификатори
За разлика от операторите за търсенето URL
модификаторите добавят елементи в URL адреса на SERP
(страницата с резултати от търсене) и показват само избрани
резултати например: от последния час или само резултати с
изображения и т.н.

URL модификатор &tbs=blgt:b – търси само
резултати от блогове. Например, ако добавете този модификатор в
URL
адреса
на
Google
той
ще
стане
с
URL:
https://www.google.bg/&tbs=blgt:b Няма да видите разлика в
страницата на търсачката, но ако напишете някаква дума в полето за
търсене при този URL адрес от горе, ще се появят само резултати от
блогове по тази ключова дума. Това е идеално средство ако търсите
нови текстови статии за артикъл директории.

Ако искате да се показват само резултати от
последния час добавете в URL адреса &tbs=qdr:h.

Резултати от последната секунда &tbs=qdr:s от
последната минута &tbs=qdr:n, oт последния ден &tbs=qdr:d;
седмица &tbs=qdr:w; месец &tbs=qdr:m и година &tbs=qdr:y.

&tbs=app е модификатор за търсене на приложения
и инструменти. Например, ето от този URL адрес
https://www.google.bg/#tbm=app&q=seo намирате приложения за
SEO. Ако искате нещо друго, например кученца, просто сменете
думата SEO с кученца. Ако искате обаче само безплатни
приложения трябва да напишете • &tbs=app_price:free и ще се
получи връзка https://www.google.bg/#tbm=_price:free&q=seo . А
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следващия модификатор търси приложения за Андроид •
&tbs=app_os:1

&tbm=shop e предназначен търсене на пазарни
продукти. Ако напишете
https://www.google.bg/#q=GSM&tbm=shop&tbs=local_avail:1 ще ви
даде всички GSM обозначени като продукти, но в локалния бизнес
около вас, защото сме добавили Local_avail:1. Ако напишете
&tbs=brand:nokia ще ви даде всички с марка Nokia. Може да
добавите и цена &tbs=price:1,ppr_min: 50,ppr_max: 170 ще ви
предостави продукти с цена между 50 и 170.

& CR = countryBG дава само резултати от
български сайтове.

&pws=0 – ето това е много важно, защото изключва
персонализираното търсене на вашия браузър. Внимавайте за нещо
като „Посетихте тази страница Х пъти“. С този URL модификатор
ще ви се покажат само резултати, който не сте посещавали.
Забележка: Google.BG не работи много добре с модификаторите на
URL, затова е препоръчително да използвате търсене с някоя друга
търсачка, например за Австрия, просто заменете Google.BG с
Google.com.au и продължете с модификаторите.

6.4. Потребителски шаблони за
търсене
Освен употребата на горните оператори и URL
модификатори Google може да прави още много неща, чрез своите
готови потребителски шаблони. По-долу ви предлагам няколко
предварително изготвени практични шаблони за търсене:

Например, търсачката може да смята като калкулатор
или да преобразува мерни единици, чрез подобна заявка “10 inch in
cm” ще преобразува инчовете в сантиметри.

Може да намира пощенски пратки, просто слагате
номера на вашата пратка и напишете FedEx или UPS и ще
разберете къде се намира в момента.

Ако напишете “map име на улица” директно ще ви
покаже карта с адреса направо в резултата.
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Ако искате да намерите само анимирани картинки с
разширение GIF трябва да вкарате &tbm=isch и втори модификатор
за размер на изображението isz:m или за тип itp:animated. Така се
получава линка
https://www.google.bg/search?q=SEO&tbm=isch&tbs=isz:m,itp:animate
d Ако търсите друга тема просто сменете думата SEO и използвайте
шаблона.

Може да правите още много комбинации от няколко
оператора или модификатора за да си направите ваше собствено
търсене, например ако искате да откриете местните експерти по
копирайтинг напишете копирайтинг filetype:ppt site:.bg Това ще ви
покаже презентации за копирайтинг в български сайтове. Може да
смените ключовата дума, типа файл или държавата.

Също така с комбинация от И, ИЛИ и дума вие
може да направите специализирана търсачка,
например за
инфографики и диаграми търсеща в няколко специализирани сайта,
като тази (site:businessinsider.com OR site:forbes.com OR site:inc.com
OR site:huffingtonpost.com OR site:fastcompany.com) AND infographic
OR chart AND „SEO“

Може да направите изследване за трудността на нова
ключова дума, която проучвате с помощта на allintext:, allintitle: и
allinanchor. Например, ако искате да видите колко трудно ще бъде
да се класирате по фразата „Водопроводчик в София“, можете да
изпълните тези търсения: allintext: – ще ни каже колко страници са
оптимизирани по тази дума и това съдържание. Allintitle: – ще ни
каже колко страници са оптимизирали заглавието си по тази тема.
Allinanchor: – ще ни покаже колко страници са изградили връзки с
тази ключова фраза.

7. SEO концепция и план за
оптимизация на нов сайт
Стратегията за употреба на социалните медии включва:
установяването на вашето онлайн присъствие, определяне на вашите
цели и задачи в интернет, измерване на целевите резултати и
каналите, които трябва да бъдат използвани за постигането на тези
цели. Поради тази причина създаването на концепция за оптимизация
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би следвало да започне още преди разработването на самия уебсайт и
в голяма степен определя постигането на неговия успех.
Правилното определяне на целите и задачите на сайта ще ви
помогне за създаването на по-добро уеб съдържание по определени
ключови думи и за избора на правилния социално медиен микс. Един
работещ социално медиен микс е резултат от определянето на найдобрите платформи за провеждане на онлайн комуникацията. Поради
това е по-добре да използвате по-малко но качествени канали,
отколкото да се опитвате да поддържате присъствие във всяка една
социална мрежа. Когато решавате в кои социални канали да
инвестирате, важно е да съчетаем всички качествени и количествени
данни в съответствие с избраните цели и аудитория.
Затова преди същинската оптимизация на който и да е сайт се
създава т.н. интернет маркетинг план, който трябва да включва:
- маркетингово проучване на аудиторията,
- проучване на конкуренцията и пазарната онлайн ниша,
- избор на подходящ ключов домейн и ключови думи,
- проектиране на сайта и потребителското изживяване,
- развитие на съдържанието, като всичко това е обвързано с
цялостна рекламна кампания съобразно използваните външни канали.
① На първо място най-важният момент е добре да се
опознае целевата аудитория, защото уебсайта съществува заради
нея. Според определението на Кембриджския университет целева
аудитория е „конкретна група от хора, към която е насочена
реклама, продукт, уебсайт, телевизионна или радио програма.”
В България ако питате бизнеса, каква аудитория търси, ще
ви отговорят хора на възраст от 16 до 55 години, богати и т.н. Това
не е отговор, защото обхваща много широк кръг от хора. Целевата
аудитория следва да бъдат хората, който с най-голяма вероятност
ще купят рекламирания продукт или ще ползват нашата услуга.
Познаването на вашата аудитория е от първостепенно
значение, за да успеете да я ангажирате. Трябва да знаете "къде" в
социалните медии вашата аудитория отделя време, каква е тяхната
възраст, пол, местожителство, образование и доходи. Установете
техните стереотипи за да откриете съдържанието, което продава или
въздейства на аудиторията. Лесен начин за това е да очертайте
идеалния клиент и да пишете за него.
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Уебсайтът е инструмент, оръжие с което да достигнем до
избрани таргет групи от хора, затова трябва правилно да определим
кого се стремим да достигнем и какво може да искат те от нашето
съдържание? По-доброто разбиране за типичния целеви персонаж
ще направи много по-лесно създаването на подходящо съдържание
и прилагането на SEO практиките.
② На второ място след определяне на целевата аудитория,
трябва да се изследват и изберат подходящи ключови думи, които
влияят на тази аудитория. Под понятието ключови думи в SEO се
разбират думите, фразите, словосъчетанията и въпросите, които
се изписват от потребителите в интерфейса за търсене на
търсачките и съответно могат да повлияят на тяхното поведение.
Това е изключително важна част от SEO практиките по две
причини:
 Първо, ако класирането на сайта се подобри по
грешните ключови думи, това ще означава, че трафикът
към него ще бъде от неправилна аудитория.
 Второ, ако конкурентоспособността на ключовите думи
не е измерена правилно, той няма да се класира на
челните места в SERP на търсачките.
③ Избора на подходящите ключови думи за даден уебсайт
се прави чрез семантичен подбор и анализ на ключовите думи на
конкурентните уебсайтове. Това помага да се идентифицират
потенциални успешни думи в определена ниша, които не се
използват от конкуренти.
За тази цел са създадени редица онлайн инструменти за
планиране на ключови думи и определяне на тенденциите при
търсене, като Google keyword planner33, Google Trends34, wordstream35,
Moz 36 и т.н. Може да използвате и един безплатен български
инструмент за семантичен анализ на текста наречен Лематизатор37.

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/ [прегледан 22.06.2019]
https://trends.google.com/trends/ [прегледан 22.06.2019]
35
https://www.wordstream.com/ [прегледан 22.06.2019]
36
https://moz.com/explorer [прегледан 22.06.2019]
37
http://linx.bg/tools/semantic/ [прегледан 22.06.2019]
33
34
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Тези инструменти измерват различни показатели на
ключовите думи, като плътност в текста, ниво на конкуренция,
потенциален обем на търсене спрямо географското местоположение
и др. С тях може да се сравнява потенциалния трафик и анализират
тенденциите на търсене за да се изберат необходимите ключови
думи, които ще доведат повече трафик към сайта при по-малко
конкуренция.
Търсачката Google също така предлага опция за автоматично
завършване на търсенето. Когато изписвате думите в интерфейса за
търсене, формата ви показва, какви подобни резултати се показват в
SERP с тези ключови думи.
④ На следващо място в плана за оптимизация е планиране
на конфигурацията на мета таговете и кода на сайта, така че да
отговаря на техническите изисквания на търсещите машини и найновите стандарти в интернет пространството. Освен това ние трябва
да помислим как ще ги обвържем с избраните ключови думи и
бъдещите текстове в сайта.
⑤ Развитие на микс от съдържание е друг много важен
аспект на концепцията за оптимизация на уебсайт, затова то трябва да
се планира предварително, така че да ангажира аудиторията. Според
методологията на Кати Ханбъри за смесване на съдържанието трябва
да се постави ясна цел на всяка една част от съдържанието.
Списъкът на възможните цели за онлайн публикации е
следният:
- да информират с концептуални знания;
- да обясняват (как да);
- да вдъхновяват;
- да забавляват;
- да убеждават;
- да започват разговор или дискусия;
- да изразяват и събират мнения;
- да споделят знания и ресурси по определена
тема.
След определяне на целта трябва да се избере методът на
представяне, който може да бъде чрез статии, публикации в
блогове, инфографики, видео, изображения, анимации, подкастове,
презентации и т.н.
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Освен да се изберат правилните пропорции на смесеното
съдържание, текстът в него трябва да включва целевите ключови
думи, като всяка една уеб страница, трябва да се оптимизира за
дадена ключова дума.
Според официалните източници на Google качествените
страници не включва невалидни хипервръзки, граматични и
правописни грешки. Структурираният текст е по-полезен, както за
потребителите, така и за търсещите машини, което означава, че
съдържанието следва да се разделя в различни заглавия, абзаци,
тирета, удебелен и курсивен текст. Тези елементи подобряват
четивността на текста и потребителския опит.
Мощните заглавия привличат потребителите. Ако
съдържанието е правилно написано и структурирано, има
вероятност потребителите да прочетат текста. Повечето прекарано
време на страницата намаля процентите на отпадане на
потребителите, които помагат за класирането на web страниците на
по-горните места.
Около всяка една целева ключова дума трябва да се създаде
подходящо съдържание. Съответните ключови думи и синоними
трябва да се използват в цялото съдържание, но използването на
прекалено голям брой ключови думи се счита за изкуствена
манипулация. Това може да доведе до отрицателен опит на
посетителя и затова търсачката наказва изкуственото манипулиране
на броя на ключовите думи и това може да навреди на класирането
на сайта. Това означава, че търсачките правят корелации и разбират
кои думи се добавят изкуствено и кои не.
Google харесва естествената употреба на ключови думи в
текст, който предоставя полезна и информативна информация.
Доказано е, че web страница с по-дълго съдържание има по-голям
шанс да се класира по-добре в SERP. Това е така, защото има
възможност да се използват повече повторения на ключови думи в
текста на съдържанието. Също така Google извежда ключова
информация от съдържанието и я публикува в кодовете за резултати
от търсенето на тази страница. Използването на различни варианти
на ключови думи и синоними в текста подобряват резултатите в
класирането на дадения текст. От компания Yoast твърдят, че
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публикациите с 1000 и повече думи увеличат значително
класирането на страницата в Google38.
Освен използването на заглавия, подзаглавия и булети,
използването на изображения и видеоклипове в съдържанието също
подобрява ангажираността на потребителите и техния потребителски опит. Използването на визуални елементи в съдържанието
увеличава възможността за използване на целевите ключови думи
върху името на файла и алтернативните маркери на изображението.
Това също така допринася за резултатите от търсенето на изображения и видеоклипове и повишава качеството на съдържанието.
Търсенето на видео постоянно се увеличава и не след дълго целия
интернет трафик ще идва предимно от видео стрийминг.
Скоростта на страницата също е друг фактор, който влияе
върху класирането. Големият размер на използваните файлове
увеличава времето за зареждане на съответната страница. Така че,
минимизирането на размера на изображения и файлове е абсолютно
задължително преди да ги качите в сайта си.
⑥ Последната част от SEO концепцията трябва да включва
план за външна оптимизация, намиране на връзки от други
сайтове, подобряване на общата линк картината на уебсайта и
календарен план за употреба на социалните мрежи.

8. Избор на домейн и хостинг
на сайт
8.1. Избор на домейн
Един от най-важните елементи на уебсайтът е неговия домейн.
Домейнът е уникалният адрес на вашия сайт в Интернет.
Това е името, с което ще бъдете известни онлайн и чрез което
хората ще ви намират. За изграждането на основен сайт е най-добре
да се закупи собствен домейн, вместо да се използват безплатни

38

Rakt, van de M. The importance of quality content for SEO.
https://yoast.com/importance-quality-content-seo/ [прегледано 27.01. 2017]
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алтернативи. Докато втория тип са по-подходящи за изграждане на
сателитни сайтове.
При избора на подходящ SEO домейн възниква въпроса дали
домейна трябва да включва ключова дума или да е с името на
бранда?
Според маркетинг специалистите домейна трябва да е с
името на марката на фирмата, например Lukoil.bg.
Според SEO специалистите е най-добре да съдържа
основната ключовата дума, например velosipedi.com или основния
продаван продукт vashia-produkt.com, така той има по-голям шанс
да излезе на челните места по това търсене. Все пак за
институционалните сайтове е препоръчително да се използват и
двата вида, основен сайт с името на организацията и сателитни под
домейни с ключови думи.
В Българското Интернет пространство възниква въпроса на
кирилица или на латиница да бъде домейна? Този казус е
продължение на горния въпрос и в двата случая си има плюсове и
минуси. Домейните на кирилица са част от IDN – Internationalized
Domain Names и всяка буква се конвертира в поредица от символи,
започващи с „xn - „. Например, „матраци.com” се възпроизвежда като
xn-8nfa6etb7bxa8c.com. Тези домейни се класират много добре в
Google.BG, но не могат да се търсят от чужденци, имат затруднения с
използването на сертификати за сигурност и второ не изглеждат
достатъчно авторитетно, поради което е препоръчително да се
използват предимно за сателитни сайтове. Все пак големите
компании също ги закупуват и ги пренасочват с 301 редирект към
основния си домейн. От гледна точка на оптимизацията на
институционалните уебсайтове в областта на сигурността и
отбраната е препоръчително да се запазят и трите варианта, домейн с
име на бранд, с ключова дума и домейн на кирилица. От една страна
няма да може да се използват от зложелатели, а от друга се отразяват
положително на крайната видимост на медийните съобщения.
Каква да бъде дължината на домейна? Естествено,
колкото по-кратко е името, толкова по-добре за хората и за
търсещите машини. Най-добре да бъде от една дума, но често се
налага да създаваме домейни от повече думи. Тогава за
предпочитане е да изпишете думите слято, защото това се отразява
по-добре от търсачките. Все пак ако искате да ги разграничите
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използвайте тире, но нека да не е повече от едно. Някой сайтове се
опитват да манипулират търсачката, като поставят фрази с 5-6
ключови думи разграничени с тирета, което е черна практика и
може да доведе до наказание на сайта. При равни условия изберете
този вариант, който ще се запомня по-лесно от потребителя. За
целта може да използвате и
съкращения. Постарайте се да може
да се изписва лесно в браузъра и да
не се бърка от посетителите.
Вземете за пример случилото се с
популярния,
социален
сайт
Flickr.com, който е създаден през
2005 г. и само 4 години по-късно се
е
наложило
компанията
да
придобие за голяма сума пари
Flicker.com, за да се пренасочват посетителите, които неправилно
изписват техния домейн.
При закупуване на нов домейн проучете неговата история.
Не винаги новите домейни са чисто нови, често те се оказват
използвани и изоставени от някой друг. Няма да е добре ако е
използван за нелегално съдържание или порно например, затова
проверете в DomainTools.com 39 какви промени са правени в
миналото и се запознаете с неговите стари версии в Arhive.org40.
В последно време става все по-трудно да намерите свободен
домейн и затова в Интернет предстои пускане на нови домейни по
различни категории, някои, от които може да се използват
безплатно известно време.
Може да видите всички нови домейни с датите на
предстоящото им пускане на 101domain.com41.
Не използвайте домейни с разширения на друга страна, ако
не мислите да ги използвате там, защото така при търсене от
България търсачката ще ги сложи на по-долни позиции.
http://www.domaintools.com [прегледано 22.06. 2019]
http://archive.org [прегледано 22.06. 2019]
41
http://www.101domain.com/new_gtld_extensions.htm [прегледано 22.06.
39
40

2019]
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Все пак ако използвате такива посочете в Google Webmaster
Tools за коя страна е предназначен сайтът ви.
Възрастта на домейна е фактор, който оказва силно влияние
на класирането.
По-старият сайт е по-авторитетен за търсачките, затова е
препоръчително да се възползваме от това! Ако имате стар сайт може
да го пренасочите към новия с 301 redirect (moved permanently) за да
предадете тежестта му, а не с meta refresh или 302 redirect за
временно пренасочване.
При пренасочване трябва да се избягва да се прави повече от
един скок. Например, пренасочвате към страница, която пренасочва
към друга и т.н.
При преместване на домейн на друг хостинг задължително
уведомете Google чрез Webmaster tools.
Важно е да пренасочите всяка страница поотделно с 301 от
стария към новия сайт, а не всички към индекс страницата на новия,
защото така всяка нова страница ще получи рейтинг, колкото на
старата. Посетителите също ще попаднат в страница с актуално
съдържание.
В хостинг компаниите се предлага услуга наречена
„паркирани домейни“, при която съдържанието на сайта може да
се възпроизвежда едновременно в няколко домейна.
Не е за препоръчване да се използва, защото Gogole ще счете
съдържанието за дублирано, не уникално и ще намали класирането му.
Срокът на закупуване на домейна също влияе на алгоритъма.
Колкото по-дълъг е той, толкова по-добре за класирането на сайта.
Ако имате възможност регистрирайте го за десетина години, за
да покажете на търсачката, че няма да изчезне скоро.
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8.2.

Избор на хостинг

Друг важен елемент, който влияе на вътрешната оптимизация
на сайта е мястото, където се съхраняват неговите файлове.
Хостинг компаниите предлагат услуги с различни цени,
дори се срещат безплатни хостинг планове. От SEO гледна точка те
не са за препоръчване и е по-добре да се закупи платен хостинг. Все
пак какво следва да имаме в предвид при оптимизацията на този
елемент?
Един от факторите на Google за определяне към коя държава
е насочен даден сайт е мястото, където се намира сървъра, на
който се хоства сайта. Поради тази причина се препоръчва да се
избира хостинг разположен в страната, за която оптимизираме. Ако
целевата аудитория в дадена информационна операция са
българските граждани, нека хостинг компанията да е българска. Все
пак ако сайта се използва за настъпателна информационна операция
и се очакват посетители от различни държави използвайте облачна
услуга подобна на CloudFlare. Чрез нея сайтът се кешира в облак и
след това се зарежда от най-близкия до потребителя сървър. Това
значително увеличава скоростта на зареждане, което също е един от
факторите за класиране в алгоритъма на Google.
Следващият важен критерии за избор на SEO хостинг е
скоростта на зареждане. Все пак скоростта зависи от сървъра, от
инсталираната CMS система, тежестта на изображенията, файловете,
скриптовете на сайта и т.н. Затова преценете какво ще ви трябва,
защото може да се наложи да използвате собствен или споделен
сървър.
Репутацията на хостинг компанията също влияе на класирането. Прегледайте сайта на компанията им за физически адрес,
телефонен номер, обща информация и се уверете, че предлагат
постоянна поддръжка.
Техническите параметри също са важни при избора на
хостинг. Преценете колко имейла ще ви трябват след създаване на
сайта и какъв е потенциалния брой на бъдещите посетители за да
определите съответния хостинг.
Сигурност – естествено, че сигурната парола е много важна,
но все пак някои хостинг компании предлагат допълнителни услуги
по мониторинг на сигурността. Преценете дали ще ползвате
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безплатен SSL сертификат за сигурност и услуги на трети страни,
като VaultPress и Sucuri. Проверете каква е възможността за Backup
на уебсайта и базата данни.
От SEO гледна точка може да се направи заключението, че
качествения хостинг значително влияе на алгоритъма за класиране в
Google.BG и освен това се отразява на сигурността и финансовите
разходи.

9. Избор на ключови думи
Под понятието keywords (ключови думи) в SEO се разбират
думите, фразите, словосъчетанията и въпросите, които се изпиват от
потребителите в интерфейса за търсене на търсачките. Те са
изключително важни за повишаването видимостта на сайта. След
като потребителите търсят продукти и услуги, чрез писане на
определени думи, то те задължително трябва да присъстват в текста
на страницата, която оптимизираме. Иначе няма как да бъдат
намерени от търсещата машина!
Например, не може да имате сайт за „бронетранспортьори“,
който е пълен с картинки на бронетранспортьори, но никъде не се
споменава в текста думата „бронетранспортьори“ и той да излиза в
резултатите от търсене на Google! Няма как това да се случи,
защото Google не вижда красотата на картинките, а разпознава само
текстовете и ги индексира по дадена ключова дума съдържаща се в
тях. Ако в началната страница на сайта от примера сложите само
картинки на бронетранспортьори и под тях напишете текст
„прочети още“, то търсачката няма да разбере, че става въпрос за
„бронетранспортьори“, а ще го класифицира по думите „прочети
още“. Затова вашия текст трябва да съдържа избраните за
оптимизацията ключови думи и фрази. Те трябва да се съдържат в
текста, заглавието, title тага и URL адреса на страницата.
На колкото по-видно място са сложени
ключовите думи, толкова по-голяма
тежест имат за търсачката!
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Поради тази причина ключовите думи трябва да се
разполагат възможно най-напред във видимата част на екрана, в
първия абзац и в самото начало на параграфа. Още по-добре е да ги
повторите няколко пъти.
Не прекалявайте с употребата на ключови думи. До
скоро SEO копирайтърите препоръчваха плътността на ключовите
думи в текста да бъде 4-5 %, но след последните промени в
алгоритъма на Google може и по-малко, но в никакъв случай не
трябва да се прекалява.
Плътността е насищане на дадения текст с ключови
думи в проценти, изчислени по формулата:
P = (K/T ) x 100

(14)

където P e плътността на ключовата дума в проценти;
K e броя на използванията на ключовата дума;
Т е броя на всички думи в текста.
Ключовите думи трябва да са естествено разположени в
текста, а не да го начупват. Колкото текста е по-добър за читателя,
толкова повече се цени и от търсачката.
Google става все по-добра в семантиката на текстовете. Тя
разпознава синонимите и за това е препоръчително да ги
използвате. Вкарвайте в текста близки до темата фрази или думи,
например ако оптимизирате по думата „автомобил“ използвайте
релевантни на темата думи като: кола, джип и т.н.
Използвайте точния словоред. Google прави разлика
между словореда в изречението. За SEO оптимизацията е важно
ключовите думи да са близки една до друга. Например, ако искате
да излизате на челни позиции по „Военни обувки в София“, е много
по-добре, ако текстът ви има структурата „Евтини магазини за
военни обувки в София“, отколкото „Вземете си военни обувки от
най-евтините магазини в София“.
Акцентирайте върху ключовите думи. По-голяма тежест
за търсачката имат болтваните (удебелени) или италик (с наклонен
шрифт) думи. Ефектът може да бъде още по-добър, ако ги сложите
в подзаглавията или ги сложите в по-едър шрифт и булети (точки и
тирета). Но не забравяйте, че всичко трябва да изглежда естествено
и с добра визия.
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Една дума, една страница. Според най-новите тенденции
не трябва да се оптимизира цял сайт, а отделни страници.
Изберете коя страница е най-релевантна на желаната
ключова дума и я оптимизирайте по нея.
Не поставяйте прекалено много еднакви anchor текстове към
различни страници от вашия сайт и не оптимизирайте отделните
страници по еднакви ключови думи, защото те ще се отслабят
взаимно.
Най-добре оптимизирайте дадената страница по определена
ключова фраза, а останалите оптимизирайте по други, различни
ключови фрази или словосъчетания, релевантни на темата на сайта.
След това може да направите линкове между различните
страници на сайта, но с anchor текст, съдържаш ключовата дума на
страницата към която сочи.
Различните експерти класифицират няколко вида ключови
думи, информационни, транзакционни, кратки ключови думи и
ключови думи с дълги фрази (Long Tail) 42.
Информационните ключови думи се използват за намиране
на определена информация, като например какво значи „механизиран
батальон”.
Транзакционните ключови думи се използват от
потребителите с намерение за взаимодействие с уебсайта, като
закупуване на даден продукт или търсене на определена услуга,
регистрация в сайта или изтегляне на определен файл.
Прието е кратките ключови думи да съдържат една или две
думи, докато тези с дълги фрази съдържат три или повече думи,
например: "Магистратура по национална сигурност и отбрана” или
„Военна техника от втората световна война“.
По-кратките думи имат по-висока конкуренция и е потрудно да бъдат изведени на челните места в класирането, докато
по-дългите имат по-малко конкуренция.

42

Clarke, Adam. SEO 2017: Learn search engine optimization with smart
internet marketing strategies (p. 21-23). Simple Effectiveness. Kindle Edition.
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Фиг.9: Крива на търсене43

Фигурата показва кривата на потребителско търсене за
ключови думи с дълги фрази. Вижда се, че 70 % от таргетираните
посещения на сайтовете са именно от такива дълги словосъчетания, а
не от единични ключови думи. Според изследване на SeoMoz фразите
от четири и три думи, водят до най-голямо количество преобразования
и таргетирани посещения на сайтовете, следвани от фразите с две
думи. Термина „преобразования“ посочва посетителите на сайт, които
достигат до активни действия, закупувания, изтегляния и т.н.
Това е така, защото голяма част от посетителите искат да
открият нещо конкретно, например „автомобил Тойота Корола“. В
крайна сметка класирането на по-дълги ключови фрази води до повисок процент посетители направили запитване.
„Стоп думите“ са кратки думи, които не носят съдържание,
като предлози, съюзи и частици (като: от, на, до, в, за и т.н.). Не се
препоръчва да ги използвате в URL адресите, заглавията, линковете и
т.н. Опитайте не просто да ги премахнете, а да формулирате
ключовите словосъчетания, по които очаквате да ви откриват без тях.
Например вместо „Министерство на образованието“ оптимизирайте
„Образователното министерство“. Така и Google ще приема
43

Fishkin, R. 2009. Illustrating the long tail. https://moz.com/blog/illustratingthe-long-tail [прегледан 10.01.2017]
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съдържанието на сайта ви като естествено и създадено за
потребителите, а не като опит да се манипулира резултата от
търсенето.
Отровни ключови думи - това са думи, които се използват
от сайтове с незаконно съдържание и поради това трябва да се
избягват, защото влияят отрицателно на ранга. Такива са: crack,
hack, torrent, serial, porn, sex, keygen и др.
Избора на подходящите ключови думи се прави чрез
семантичен подбор и анализ на ключовите думи на конкурентите.
Това помага да се идентифицират потенциални успешни думи в
определена ниша, които не се използват от конкуренти. Това е
изключително важна част от SEO практиката по две причини:
 Първо, ако класирането на сайта се подобри по
грешните ключови думи, това ще означава, че трафикът
към него ще бъде от неправилна аудитория.
 Второ, ако конкурентоспособността на ключовите думи
не е измерена правилно, той няма да се класира на
челните места в SERP на търсачките.
С други думи, ключовите думи трябва да бъдат правилно
избрани с оглед на темата на сайта и лансираната рекламна
стратегия на цялостната онлайн кампания.
За по-лесното им избиране, може да си направите списък на
всички думи свързани с вашия бизнес за които се сетите.
Помислете с кои от тях е най-вероятно да накарате хората да правят
това, което желаете. От направения списък изберете десетте найподходящи според вас и заложете на тях.
След това оптимизирайте по-важните страници на сайта с по
една ключова дума от избраните десет. Напишете по една статия за
всяка една ключова дума. Тази дума трябва да се среща най-често в
текста на тази страница:
поставете ключови думи в заглавията;
поставете ключовите думи в URL на страниците;
поставете ключовите думи в мета таговете;
поставете ключовите думи в H1 - текста;
използвайте синоними, вариации на ключовите думи
и фрази в основния текст на страницата.
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В помощ на тази дейност са създадени редица онлайн
инструменти, които измерват различни показатели на ключовите
думи, като плътност в текста, ниво на конкуренция, потенциален
обем на търсене спрямо географското местоположение и др. С тях
може да се планира потенциалния трафик и анализират тенденциите
на търсене за да се изберат необходимите ключови думи, които ще
доведат по-голяма видимост на сайта при по-малко конкуренция.
Най-добрия инструмент за избор на ключови думи си остава
Google Keyword Planner. След като въведете една ключова дума,
той ще ви даде още предложения по темата на които да видите броя
търсения от хората на тези думи и нивото на конкуренция.
Търсете релевантни думи с евентуално най-голям възможен
трафик и най-малка конкуренция. Естествено, тук ще трябва да
прецените сами и да намерите златната среда.
Същия ефект може да постигнете и без този инструмент,
като напишете нещо в полето за търсене на търсачката, то веднага
автоматично ще ви предложи още варианти, като най-търсените са
най-отгоре.
Обмислете възможността да оптимизирате сайта си по тях.
За да разберете, кои са най-посещаваните страници във
вашия сайт разгледайте Google Analytics44 в секция „Придобиване“
и вижте органичния трафик. Ако разберете, какво е довело
посетителите в тези страници останалото е лесна работа.
В Google Search Console 45 пък може да проверите колко
пъти вашият сайт е показван сред резултатите от търсенето с
различни думи (заявки за търсене). Там може да видите средната
позиция, на която се е класирал сайта по различните ключови думи,
а също броя импресии, кликванията и процент на посещения.
За анализиране на сега съществуващите текстове на сайта
може да се използва Keyword Density Checker46. Той ще ви покаже
как вижда Google.BG вашия сайт и коя ключова дума според него
сте използвали най-много и в какъв процент плътност? Трябва да
https://analytics.google.com/analytics/web/ [прегледан 22.06.2019]
https://search.google.com/search-console/about [прегледан 22.06.2019]
46
http://www.seomastering.com/keyword-density-analyzer.php [прегледан
22.06.2019]
44
45
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направите така, че сайта ви да е изпълнен с тази дума или фраза по
която желаете да оптимизирате.
Ако искате да проверите на кое място сте се класирали по
дадена ключова дума използвайте SERP cheker47.
За писане на нов текст оптимизиран по дадена ключова дума
с точно определена плътност използвайте „Думомер“, който бе
създаден за нуждите на експеримента в Postvai.com 48 . Той брои
думите в текста, като автоматично намира използваните фрази с 2 и
3 думи и показва тяхната плътност.
Търсачката Google също така предлага опция за
автоматично завършване на търсенето. Когато изписвате думите в
интерфейса за търсене, формата ви показва, най-търсените подобни
изрази с тези ключови думи. Използвайте ги.

10. Мета тагове и код на сайта
10.1. Изисквания за мета тагове
Тag Title - е заглавието на страницата, което се вижда в
полето в горната част на браузъра. При търсене в Google то се
визуализира в синьо на първия ред от резултатите за вашия сайт. В
него трябва да се съдържа ключовата дума или ключовата фраза, по
която оптимизирате. По възможност тя трябва да бъде поставена в
началото.
Дължината на title tag не трябва да е повече от 512 рх. Той се
визуализира на един ред и ако е по-дълъг, краят му няма да се
вижда, а ще завършва с многоточие. Тъй като буквите имат
различна ширина, броят на показаните символи варира от 60 до 65
символа или това са 6-7 думи.
При търсене на дадена ключова дума Google болтва
съвпаденията в тайтъла, URL адресите и в мета описанията.
В последно време търсачката отдава по-голямо значение на
бранд сигналите, затова е препоръчително да поставите името на
бранда си в заглавието, но в края, а не в началото. Началото е за
47
48
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най-важната ключова дума, по която оптимизираме ! В Google
Search Console може да получите информация дали имате
дублирани, прекалено къси или прекалено дълги мета описания.
Използвайте различни мета тагове на всяка страница. Днес
оптимизацията се прави по страници, а не на сайтове. Ако имате
една и съща тема в две страници, използвайте тайтъли и описания с
различен словоред, синоними и ключови фрази.
Meta description е описанието на сайта, което при търсене се
показва, като два реда текст под заглавието. Относно дължината на
описанието важи същото правило за 512 пиксела, но показан на два
реда. Затова тук се събират между 140 – 150 символа, но няма да е
фатално, ако ги превишите. Буквите на кирилица по принцип са
малко по-широки и затова е добре мета данните на кирилица да са с
5 – 10 символа по-малко. Колкото повече думи има в title tag и в
meta description, толкова по-малка е тежестта на всяка от тях. Затова
е добре да се стремите да направите таговете по-къси и без излишни
думи. Не винаги търсачката показва вашите мета тагове в
резултатите от търсенето. Понякога се случва да използва порелевантен според нея текст, взет от съдържанието на сайта ви.
Заглавие – Н1 tag. С този таг се отбелязва видимото
заглавие на публикацията. То трябва да включва ключова дума и тя
да е разположена възможно най-напред. Задължително се отбелязва
с <h1> а не просто с по-големи букви или болтвано, за да може
ботовете да разберат, че именно това е заглавие. Не трябва да се
прекалява с употребата му, за препоръчване е да бъде само едно в
текста, а като подзаглавия на разделите да се използват H2 или H3
за всеки абзац. Създаването на ясна йерархия на заглавията ще
направи съдържанието по-разбираемо и по-удобно, както за
потребителите така и за търсачките.
Keywords tag – след последните промени в Google няма
ефект, но е полезен за други търсачки. Затова сложете най-важните
думи и не прекалявайте с тяхното изреждане. В черното SEO се
използват и грешно изписани думи или изреждане на голям брой
49

49
Fishkin, R. Using Related Topics and Semanticallly Connected Keywords in
Your SEO-Whiteboard Friday. https://moz.com/blog/related-topics-in-seo-whiteboardfriday 2016
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ключови думи, но има опасност от наказание. Въпреки че има
много ниска корелация с факторите за класиране, добре е да се
използват целеви ключови думи по причини.
Alt tag се използва за описание на изображенията.
Използването на алтернативен текст към изображението помага на
търсещите машини да разберат какво е това изображение, както и
на хората използващи екранен четец поради зрително увреждане.
Освен това е добре да включите ключови думи и в заглавието на
файла на изображенията. Много потребители търсят чрез
изображения и така може да попаднат на вашия сайт.

10.2. Особености на кода, които
влияят на вътрешните фактори
Създайте сайт с леки страници. Страниците не трябва да
бъдат прекалено тежки – 30 КВ е оптимален размер за html
страниците. По този начин те ще се зареждат бързо, което е много
важен фактор за добро класиране в Google. За да постигнете такова
олекотяване, използвайте CSS. Освен това, намалете използването
на скриптове JavaScript или ако все пак се налага ги изнесете във
външни файлове. Не ги поставяйте в кода на страницата, защото ще
увеличите нейния размер.
За да може да се зарежда бързо, сайтът не трябва да съдържа
прекалено голям брой снимки и графични елементи.
Кеширането и компресирането на страниците също ще
ускори значително неговото зареждане. Съществуват облачни
технологии, които кешират сайта на собствени сървъри по цял свят
и отварят най-близкия до посетителя.
При създаване на дизайна не използвайте таблици за
форматиране на страниците. Те съдържат повече код и ги правят потежки. Вместо тях може да използвате CSS. В него има форматиране,
размери, местоположения, отстояния, шрифтове, цветове, ефекти,
които се зареждат автоматично при показването на страниците.
Наблегнете на стандартния HTML. Използвайте колкото
се може повече html при показване на банери или за каквото и да
било. Въпреки че търсачките се справят добре с Java Script и Flash
те не се индексират добре. Използвайте новите възможности на
HTML-5 за структуриране на съдържанието. С него вие може да
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определите типа на всяка отделна част от страницата, което помага
на Google да разграничи отделните елементи и да разбере кое е
основното съдържание. Освен това с HTML-5 лесно може да
вграждате видео и аудио, без излишни плъгини.
Премахнете фреймовете – това е когато в една страница се
вгражда съдържание от други страници. Търсачката не го индексира
добре и няма смисъл да го използвате. По добре да напишете нов
уникален текст.
Постарайте се текстът да бъде в началото на кода.
Търсещите машини очакват да намерят най-важното съдържание не
само в началото на визуализираната страница, а и в началото на
нейния код. Затова текстовете в HTML кода на страницата трябва
да са възможно най-напред.
Съотношение между текст и HTML код е параметър от
алгоритъма на Google, който се нарича Text to code ratio. За
препоръчване е текстът, който се показва на посетителите, да бъде
не по-малко от 25-30 % от кода на страницата.
Понякога се налага да използвате дублирана информация
или някаква вътрешно фирмена информация, тогава може да
ограничите индексирането на тези страници с Noindex в мета тага
Robots. В някои случай CMS системите също създават дублирани
страници, които трябва да се ограничат. Най-често това става, като
си играете с таговете или категориите. Може да ги ограничите, като
използвате мета тага Robots, с X-Robots-Tag или с Robots.txt. Ако
все пак решите да ограничавате индексирането на страницата с
резултатите, в която са изредени текстовете, означени с общи тагове
или категории, за вас е най-добре да го направите с файла
Robots.txt. Така тази страница със сигурност няма да се отразява
негативно на рейтинга на сайта ви и в същото време ще може да се
показват. Robots.txt е текстов файл, който забранява на търсещите
машини да индексират конкретна част или цяла директория.
Забранените за индексиране страници в този файл няма да се
появяват в резултатите на Google, но съдържанието им си остава
общодостъпно и други търсещи машини продължават да имат
достъп до него. Ако желаете напълно да скриете информацията от
търсещите машини, трябва да използвате друг начин за това, като
например да ограничите достъпа с парола.
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За локална оптимизация се използват тъй наречените гео
мета тагове в HTML, които са полезни когато искате да оптимизирате за дадена страна, град или местоположение в Google.
Създайте страница за грешка 404 Not Found. Тя се показва
при несъществуващи или изтрити страници. Така Google разбират,
че трябва да премахнат от индекса си търсения URL адрес.
Използвайте максимално създадената страница 404. Поставете на
нея линкове към началната страница и към картата на сайта.
Добавете поле за търсене и я направете да изглежда като част от
сайта с вашето лого и фирмена информация.
Използвайте услугата на W3C за да проверите
валидирането на вашия код, дали отговаря на стандартите. Освен
това с него може да проверявате и за повредени или счупени
линкове. За Google няма значение какъв програмен език ще
използвате (РНР, ASP, Python и т.н.), важното е той да генерира
валиден HTML код.
 За проверка на HTML и XHTML кода използвайте
validator. w3.org50.
 CSS-validator 51.
 За проверка на линковете validator.w3.org/checklink 52

10.3. Структурирани данни и
микроформат Schema.org
Schema.org се формира в сътрудничество между Google,
Bing, Yandex и Yahoo и представлява колекция с кодови HTML
маркери, които информират търсачките за съдържанието в уебсайта и
така те показват най-добрите възможни резултати за потребителите53.
Микромаркирането на информацията, което понякога се
нарича също семантично маркиране (Semantic Markup), помага за
ясно структуриране на информацията.

http://validator. w3.org/ [прегледан 22.06.2019]
http://jigsaw.w3.org/CSS-validator/ [прегледан 22.06.2019]
52
http://validator.w3.org/checklink [прегледан 22.06.2019]
53
Schema.org http://schema.org/ [прегледан 22.06.2019]
50
51
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Използването на тези маркери се счита за последната
еволюция в SEO и подобрява резултатите в SERP, като добавя поле
за търсене и марката на фирмата под заглавието на страницата от
търсене. При публикуване на рецепти, ревюта, продукти или
услуги, можете да използвате микродата и подробностите за тях ще
се визуализират с изображения в страницата с резултатите или с
допълнителна информация.
HTML маркерите помагат на търсещите машини да разберат
наличната информация в уебсайта и така да предоставят найподходящите отговори на потребителите. Най-често се използват
маркерите: (CreativeWork, Book, Movie, MusicRecording, Recipe,
TVSeries, AudioObject, ImageObject, VideoObject) и др.
Структурираното маркиране ще помогне на сайта да се
открои на страницата с резултати от търсенето (SERP) и това може
да доведе до увеличаване на честотата на кликване - CTR.
Например, когато напишете „рецепта за палачинки“ в Google ще
видите резултати от оценка със звездички, които открояват някои
сайтове от масата други.
За да използвате Schema.org във вашият сайт е необходимо
изпълнението на следните две стъпки:
1.
в кода на сайта да укажем схемата за маркиране в
съответния контейнер, например:
<div itemscope itemtype = "http://schema.org/Organization"> </ div>
2.
необходимо:

вътре да маркираме съответното свойство, което ни е

<span itemprop = "streetAddress"> бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82 </ span>
Кодът за маркиране на обект се състои от тагове и три
атрибута:
- itemscope дава на ботовете сигнал, че обектът е описан на
страницата;
- itemtype указва вида на обекта от официалната колекция от
маркировки;
- itemprop съдържа описание на обекта.
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Най-често използваната маркировка са следните:
- организации - schema.org/Organization;
- стоки - schema.org/Product;
- статии - schema.org/Article;
- видео - schema.org/VideoObject;
- рецепти - schema.org/Recipe;
- филми - schema.org/Movie;
- музика - schema.org/MusicAlbum;
- мнения и рейтинг - schema.org/Review;
- личности и герои - schema.org/Person.
По-лесен начин да създадете маркировка за конкретна
страница е чрез помощника на Google за маркиране54.
Поставете връзката към страницата в услугата, изберете вида
на схемата и маркирайте елементите, а самата услуга вмъква кода в
html.
Google насърчава използването на schema.org. С ползването
на микродата резултатите от търсенето стават по-атрактивни за
потребителите и освен това водят до по-добро класиране55. Това е
отличен начин посетителите
да оценяват съдържанието на
сайтовете и да останат доволни от вашия продукт.

11. URL адреси

URL адресите трябва да съдържат ключовата дума така, както
потребителите биха я написали в търсещата машина – изписани на
същия език и със същата азбука. За търсачките смисъл имат адреси
54

https://www.google.com/webmasters/markup-helper/.
Goel, K. & Gupta, P. Introducing schema.org: Search engines come together
for a richer web. https://webmasters.google-blog.com/2011/06/introducing-schemaorgsearch-engines.html 2011
55
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като http://cvetia.com/buket-ot-rozi.html“, а адреси от сорта на
“http://magazin.com/produkt534.html” не помагат за рейтинга ви.
Ако целевата аудитория е в България, адресите трябва да са с
български букви. В случай че URL адресите са написани на латиница,
трябва да са спазени правилата за транслитерация. От друга страна,
колкото по-кратък е URL толкова повече се оценява от търсачката и
потребители, а тези написани на кирилица стават по-дълги.
Това е така, защото браузъра преобразува кирилицата в
разбираеми за ботовете знаци, така броя на символите след
наклонената черта на основния домейн се увеличава около 5 пъти.
Колкото по-дълъг е един URL адрес,
толкова по-малка тежест за търсачката
получава всяка от думите в него,
затова трябва те да бъдат възможно
най- къси.
URL на страницата може да бъде и от една-единствена дума,
но оптималната дължина на адреса е от три до пет думи. Точно
какви и колко да бъдат те преценете с оглед на това по кои думи
или словосъчетания оптимизирате страницата.
В резултатите си Google визуализира с цялата им дължина
URL адреси до 35 символа. За да се покажат изцяло в адресната
лента на браузъра, препоръчително е URL адресите на вашите
страници да не превишават 115 символа.
Максималната дължина на URL, която допуска Интернет
Explorer е около 2000 знака, а Firefox допуска до 65 000, но въпреки
това при създаването на URL трябва да имате в предвид бъдещата
му оптимизация.
Социалните мрежи, като Twitter доскоро допускаха
публикуване на URL адреси до 140 символа, затова не е добре да
преминавате това число.
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С други думи ако URL адреса е на български език не
може да е повече от две – три думи.
В URL адресите няма интервали, за тази цел служат средни
тирета. Те сa като разделители, а долните черти ги сливат. Затова
ако оптимизирате по дадена фраза разделете думите с тирета.
Използвайте само малки букви в името на адреса, тъй като
Google може да възприеме страниците ви като дублирано съдържание.
Друг въпрос от теорията на SEO e със или без WWW да
бъдат изписани URL адресите. Вашите страници трябва да бъдат
достъпни само по единия начин. В противен случай SEO тежестта
може да се раздели на две, което не е добре за крайното класиране.
Ако е налице горния случай направете редирект 301 от
едната към другата версия или укажете канонична версия чрез
Google Search Console. Подобно е положението със или без чертата
„/“ накрая на линка. Тя показва, че това е директория и също трябва
да укажете само единия начин.
Също така началната страница на сайта трябва да се зарежда
само по един начин – със или без index.html накрая.
Препоръчително е да не използвате index.html, а да го премахнете
чрез .htaccess. Ако все пак оставите и двете възможности,
използвайте rel=“canonical“, за да укажете коя е каноничната версия
на страницата за да не се счита за дублирано съдържание. По този
начин, въпреки че и двете страници ще се зареждат, Google ще
приема едната за основна и рейтинг активите на страницата няма да
се разпределят между няколкото й версии.
Разширението .html или .php на края на URL адреса няма
никакво значение за Google, така че спокойно може да го махнете
ако правите нов сайт.
Докато създавате нова страница или URL адрес в уебсайта,
като го държите кратък и описателен, той се счита за по-лесен за
ползване и по-фокусиран. Използването на ключови думи по-близо
до името на домейна се счита за плюс.
Стоп думите не добавят никаква стойност към URL адреса,
затова тези думи трябва да се избягват.
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Позиция в Google.BG
Фиг. 10. Класиране според дължината на URL адреса

След проведено проучване на първите 100 сайта, класирани
по думата „отбрана“ в Google.BG смело можем да кажем, че покъсите URL се класират по-добре от дългите URL адреси, освен
това те се помнят по-лесно от хората и затова след петата дума
Google просто не отчита тяхната тежест.

12. SEO копирайтинг и съдържание на сайта
12.1. SEO копирайтинг
Науката, която се занимава със създаването на подходящо
съдържание за уебсайтовете се нарича SEO copywriting. Терминът е
пряка заемка от английския език, в който се сливат думите „copy“ ръкопис и „writing“ – писане. Възниква през 18-ти век като техника
от директния маркетинг за писане на рекламни текстове. За баща на
копирайтинга се счита Клод Хопкинс, а делото му се продължава от
Дейвид Огилви, Уилям Бернбах и Лео Бърнет и Дрейтън Бърд.
Copywriter e човек, който създава рекламни текстове, писма,
поздравления, слогани, сценарии за радио и телевизионни клипове, а
в последните години и съдържание за Уеб.

69

SEO
Основната му цел е да убеди потребителите да извършат
определено действие или да купят дадена стока. Французите му
казват redacteur-concepteur – човек, работещ с текст и създаващ идеи.
Копирайтърът не е писател, но е необходимо да има
писателски качества и богато въображение.
Копирайтърът не е журналист, но трябва да може да събира
информация за писане на статии.
Копирайтърът е редактор и психолог, изкусител и съблазнител, продавач и режисьор, SEO специалист и дизайнер в едно. Човек,
който превръща думите в образи, пораждащи желания.
Поради тази причина копирайтинга е не само наука, а и
изкуство. За да стане един човек добър копирайтър е необходимо
широко хуманитарно образование, да бъде открит, любопитен и да
разбира, че различните хора харесват различни неща. Доброто писане
е свързано с натрупване на знания в нашия ум. Това става с четене!
Необходимо е да се чете много и да се интересуваме от всичко.
В научните среди има една поговорка – „За да напишете една
страница, трябва да прочете една книга”.
Безспорно дизайнът на един сайт е от огромно значение. Но
това, което привлича вниманието на хората, кара ги да остават подълго на сайта или да извършват определени действия, е неговото
съдържание.
Колкото повече полезна и добре поднесена информация
намират потребителите в уебсайт, толкова повече доверието им ще се
усилва, съответно покупките им ще нарастват или ще постигате
желаното действие и целта за която е създаден сайта.
Креативните авторски текстове са изключително важни за
доброто класиране на уебсайта в
търсачките, защото ботовете винаги
„Нищо не убива един лош
търсят свежа информация и я
продукт повече,
проверяват за уникалност. Поради
отколкото добрата
тази причина „копирайтър“ е найреклама“. Д. Бърд
бързо развиващата се професия в
Българското Интернет пространство.
Когато един копирайтър получи поръчка, той първо трябва да
изгради рекламна концепция и да намери най-печелившата тема.
Това обикновено започва с определяне на най-отличителната черта
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на продукта, но не тази, която е определена от поръчителя, а която е
според потребителя.
Това може да бъде история или резултат от продължителни
тестове на продукта или признати лицензи и международни
сертификати. Може да бъде също дълъг гаранционен срок или други
предимства пред конкурентите, имиджът на фирмата или някакви
физически характеристики, улеснения в разпространението и т.н.
За да я намерите по-лесно, съставете колкото се може подълъг списък с предимствата на рекламирания продукт според
производителя и опишете плюсовете и минусите според потребителя.
Много важен момент е да се определи аудиторията за
която ще се пише, като се цели не продажба, а да се предизвика
интерес и промени поведението на потребителите.
Лесно ще си изясните потенциалната аудитория, като
направите още два списъка – на предмети, хора и идеи. Първия е за
тези, които са свързани пряко с рекламирания продукт и вторият за
тези, които нямат отношение към него.
Поради горните причини задължително трябва да се направи
предварително изследване и събиране на информация от Интернет
пространството.
Първоначалната част от информацията се придобива с
кратък документ наречен Brief – нещо като въпросник, попълнен от
рекламодателя. С други думи той трябва да отговори на петте
въпроса:
1. На кого говорим?
2. Какво целим?
3. Кога е най-подходящия момент да предоставим статията?
4. Къде да открием потенциални клиенти и читатели?
5. Защо да направят това, което искаме?
Необходимо е да се разбере дали рекламата е с цел
лансиране на нов бранд, който се пуска на пазара или поддържане
на имидж, при вече съществуващ продукт.
Това е необходимо за да определим целта на рекламния
текст. Според поставените цели, специалистите определят следните
видове реклами:
- информативна с цел запомняме на марката;
- разяснителна, описва предимствата на продукта;
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- напомняща или подкрепяща за уверяване на потребителя в
правилността на избора;
- престижна реклама.
Въз основа на проведеното изследване и брифа се съставя
творческа платформа с Интернет маркетинг план.
В тях трябва да обмислете Вашия стратегически подход. Дали
е емоционален, рационален или логически, според предмета и
степента на трудност? Какви човешки чувства и потребности ще
удовлетвори придобиването на тази стока? Защо трябва да купят
точно Вашия продукт? С какво превъзхождате конкуренцията?
Накрая ясно да формулирате основните цели и задачи на Вашата
онлайн кампания.
И накрая е необходимо да направите план за оптимизация
на целия сайт, анализ на конкуренцията и подбор на подходящи
ключови думи в сферата на дейност на фирмата или организацията.
Задачите на SEO копирайтинга са да оптимизирате
рекламния текст на сайта за алгоритмите на търсачките, като
същевременно го запазите подходящ за възприемане от хора.
Не забравяйте, че пишете за три вида аудитория: клиент,
читатели и търсещи машини. Освен, че за тази цел се използват
мета таговете и ключовите думи, налага се да го проверите за
уникалност, защото авторските текстове са по-добри и за хора и за
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Фиг. 11. Процес на SEO copywriting
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Целта на SEO копирайтинга е да продава или развива
Вашия сайт, като го изкачва все по-нагоре към първите страници на
търсачките, а от там да увеличава трафика към него и продажбите на
рекламирания продукт.
Алгоритмите все повече поумняват и по този начин само
засилват значението на съдържанието, което е написано с качествата
на ума. Когато го напишете не забравяйте, че то има нужда от
индексиране. За това внимавайте ако използвате „рамки” в сайта си –
търсачките не ги индексират, както и някой други неща.
Вашата работа е да се убедите, че съдържанието ще се
индексира. Помнете, че пишете освен за хора и за няколко вида
търсачки.
Копирайтърът е продавач на мечти. За да е успешен един
рекламен текст, той не трябва да съдържа просто думи, а мечти 56.
Не казвайте на читателите, че ще станат богати, а им кажете колко
богати. Не казвайте, че ще отслабнат, а колко ще отслабнат.
Информацията в текста сама по себе си не продава. Тя има
за цел да накара хората да я запомнят и когато им потрябва
съответната услуга или продукт да реагират. За да се изпълни тази
цел, първо трябва да накараме съответната аудитория да прочете
текста. Трябва да привлечем и задържим вниманието върху
ключовите идеи на предоставената информация.
Хората обичат да се чувстват умни и да откриват различни
неща в Интернет пространството. За да привлечете вниманието им
използвайте ефективни заглавия и подзаглавия с кратки текстове.
Използвайте описателни съществителни и глаголи, а не
абстрактни изрази. Кое е по-добро? „Увеличи доходите си в кратки
срокове” или „Спечели 2 пъти повече за 4 седмици.”
В Уеб пространството съществуват някои магически думи,
които привличат читателите като магнит: Вие, изключителни,
безплатни, власт, сила, откритие, любов, пари, ново, доказано,
резултати, невероятно, откритие, тайна, интимно, майсторски,
шокиращо разкритие, изгода, секс.
Сложете в заглавията си действията: създай, открий,
намери, съхрани, узнай, направи, получи, използвай, възбуди.
56

Бартон Д. Гипнотические рекламные текстым, М.; 2007
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Употребявайте ги по възможност в комбинация и ще
забележите поразяващия им ефект.
Една от най-старите маркетинг тактики е използването на
истории разказани от истински човек, които влияят на емоциите и
ни карат да се чувстваме съпричастни. На хората никога не им
омръзват любовните истории или тези за човека, който се бори и
има нужда от помощ.
Давайте примери. Разказ за това как рекламирания продукт
или услуга са помогнали на други хора да постигнат нещо буди
доверие.
Подкрепяйте изказванията си с факти и статистика, но не
заливайте аудиторията с прекалено много цифри.
Използвайте цитати и препоръки, особено ако може да
цитирате самия клиент – той ще остане очарован.
Най-универсалното средство за успех е да се използва
премерен хумор. Той винаги грабва вниманието, а прекрасен начин
да го задържите са нагледните средства.
Използвайте различни интерактивни средства, клипове и
картинки в добавка към текста. Създавайте картини в главите на
читателите, като възбуждате въображението им.
Когато се налага да използвате специфични думи за дадената
дейност или жаргон, използвайте аналогии и асоциации за да не
загубите интереса на аудиторията. Асоциациите предизвикват
определени чувства в хората. За тях важи формулата:
оригиналност = уникалност = внимание = запомняне.
Ето няколко примера, разгледайте ги и вижте какви
асоциации ще предизвика у Вас описанието на тези продукти?
Интернет – онлайн – свят.
Успех – богатство – изобилие – уважение.
Лъв – хищник- мощ – крал – гордост – величественост.
Давайте на хората причини да купуват, сайта трябва да
прилича на кварталния продавач, който Ви вижда всеки ден и Ви
дава само по една причина да закупите продукта му. След това на
другия ден още една и така, докато сам разберете, че този продукт
Ви трябва.
Помнете, че повторението продава. Както е казал Гьобелс
„Една лъжа повторена 100 пъти става истина“.
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Според Галъп най-успешни са обявите, които се повтарят по
три пъти. Вашите писма или имейли са само реклами, които търсят
отговор. Те работят по същия начин. Това не означава да се
повтаряте, просто кажете едно и също нещо по различен начин,
когато изпращате имейли на феновете си или в статиите на сайта си.
Добрият копирайтър е преподавател, а обучението работи чрез
фиксиране на нещата в съзнанието.
Драматизирайте и възбуждайте, защото скучаещите хора не
плащат. И никога не забравяйте правилото за отговор на въпроса
„Какво ще спечеля аз от това?” Всички потребители се интересуват
от собствената си изгода – това е изкуството да продаваш.
Трябва да започнете с нещо, което всички искат и още от
първото изречение да хвърлите мост към желанията на клиента.
За постигането на тази цел следва умело да се използват
трите секретни оръжия на копирайтъра:
-

честност;
изненада;
стимул.

Защо честност? Отговора е
„Джобовете са наймного лесен. Всички хора мислят, че
чувствителната част
рекламите лъжат! За това Вие бъдете
от облеклото на
искрен. Виждали ли сте честен агент за
човека”.
недвижими имоти или търговец на
коли? Представете си колко добре ще
бъде да си купите кола от такъв.
Освен това, така ще ги изненадате с Вашата честност, че ще
Ви запомнят за цял живот. Какво по-хубаво за един бранд от това да
го помнят и разпознават.
На повечето хора са им необходими стимули за да прочетат
дадена статия до края. Човек обикновено прави това, което обича, а
не каквото трябва. За да бъде принуден да действа (купува), той
трябва да изпитва или болка или удоволствие. Вие не може да ги
изтезавате от разстояние, за това винаги трябва да ги стимулирате.
Обръщайте се към емоциите на хората и ги карайте да
мечтаят. Мечтите продават!
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12.2. Видове уеб съдържание
Всеки сайт има няколко секции, в които запознава
посетителите с мисията, ценностите, дейността си и им предоставя
полезна информация за своите продукти и услуги. Например, във
фирмените сайтове най-често това са страниците „за нас“, „услуги“,
„контакти“ и др. Хубаво е всичко по-важно да е на отделни
страници, но най-важната страница в сайта се нарича целева
страница (landing page). Тя трябва да е опростена и ясна, тя е
Вашата възможност да продавате. За това използвайте забележими
бутони водещи към нея. Поддържайте съдържанието си насочено
към Вашата аудитория. Дайте на посетителите стимул да се
регистрират. Пишете повече за аудиторията си, отколкото за себе
си. Думите „Ти” и „Вие” трябва да са много повече от „Аз”.
Всичко това трябва да е написано кратко, стегнато, ясно и
интригуващо. Уеб текстът трябва да е минимално форматиран,
информативен, лесен за сканиране, изпълнен с хипервръзки и
ключови думи с определена честота. Не забравяйте, че в Мрежата
всяко съдържание се свързва с друго съдържание и така те създават
трето – много по-общо и с по-голямо значение.
Текстовете за Уеб могат да бъдат разделени на няколко
вида, според това дали ще бъдат публикувани в сайт, блог, форум,
нюзлетър или имейл: текстове за сайт, рекламна статия, ревю в
блог, постинг във форум или e-mail оферта.

12.2.1. Уеб статия
Статията се използва най-вече в блогове, портали или онлайн
издания. Това е литературна форма за обсъждане на проблем.
Рекламната статия предоставя полезна и подробна информация за
продуктите или услугите на дадена фирма.
За да напишете качествена статия, първо трябва да съберете
необходимата информация за темата, целевата аудитория и да
насочите обръщението си именно към нея. Това са хората, който с
най-голяма вероятност ще купят рекламирания продукт. Опознайте
ги, разберете тяхната възраст, пол, местожителство, образование и
доходи. Установете техните стереотипи за да откриете съдържанието,
което продава и да го сложите на най-видното място.
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Подгответе се добре. Намерете подходящи материали по
темата. Изучете добре спецификите на това, за което ще пишете.
Ползвайте различни източници на информация, не се
ограничавайте само до намереното в Интернет. Когато сте готови,
направете списък с предимствата на продукта. Степенувайте ги по
важност – най-полезните за потребителите са на първо място.
Набележете си фактите, които ще ви свършат работа. Ако ползвате
статистики, проверявайте добре източниците си. Ако слагате
цитати, не забравяйте кавичките и името на автора. Открийте кои са
най-силните думи? Те са вашето заглавие. То трябва да е
атрактивно, за да привлича посетителите и същевременно да е
кратко и информативно.
В съдържанието на статията проличават вашите копирайтинг умения. Съчетайте полезната информация с емоция.
Възползвайте се от технологията на Мрежата, направете съдържанието си интерактивно. Нека то никога не свършва. Нека читателят
има възможност да прочете още и още, като последва линковете,
поставени в текста.
Повечето хора не четат целия текст, а само скролват през
него. Затова подчертайте или болтвайте някои ключови изречения в
статията си. Използвайте различни цветове (все пак не
прекалявайте) и едър шрифт, за да може лесно да се чете. Имайте
предвид, че Интернет читателите не обичат дълги текстове.
Използвайте списъци – номерирани с булети и тиренца.
Колко трябва да е дълга една статия? - А колко трябва да
са дълги краката на човек? Толкова колкото да стигат до земята!
Ако имате някой сложен продукт и статията ще е дълга. Толкова
дълга, че да предостави достатъчно информация на читателя и да му
даде възможност да вземе решение. Иначе за да се индексира по
лесно от търсачките е добре да бъде поне 400 думи. Повечето
Интернет специалисти препоръчват дължина от половин до една
страница. Ако искате да кажете повече неща, публикувайте серия от
статии по темата.
Темите на вашите статии е добре да са свързани не само с
рекламирания продукт. Помислете за всичко, свързано с рекламирания
продукт и начините, по които клиентите го използват.
Ще се изненадате колко полезни и интересни теми, ще
изникнат. Ако имате блог редувайте ги с някакви други интересни
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теми. Желателно е да са някъде 3:2 в полза на рекламираното, с
препоръчителна честота на публикуване на статиите веднъж на 2-3
дена.
Предоставяйте редовно информация за горещи теми и нови
мании, бъдете винаги на гребена на вълната. Нека вашият сайт да
бъде приятен и жив.
Подберете подходящо изображение, което да привлича
вниманието и да кара читателя да се чувства уютно. Използвайте
ключови думи и тагове в картинките и заглавията.
Пишете с желание и не забравяйте да се поставите поне за
момент на мястото на потребителите.

12.2.2. Ревюта, оферти и съобщения за
пресата
Според изследванията 52% от Интернет читателите биха
купили даден продукт, ако разберат за него от ревю в блог. Блоговете
са известни с това, че винаги изразяват активна гражданска позиция.
Не забравяйте да изразите личното си мнение и впечатленията си за
дадения продукт. Поднесете ги така, че потребителят да разбере, че
този продукт си струва. Бъдете кратки и предизвикателни. Започнете
с най-важното и имайте предвид, че посетителите обикновено
сканират вашия блог, разхождайки се из Уеб пространството. След
написването обърне внимание на грамотността и оформлението на
текста. Не използвайте прекалено дълги изречения. Освен ревюта в
корпоративните блогове често се срещат различни оферти и
съобщения за пресата.
Офертата е обръщение към потенциалния клиент, целящо да
го насърчи да закупи вашите стоки или услуги.
Как се пише оферта? Още с първия ред трябва да привлече
вниманието на читателя и да го подтикне да прочете Вашата
оферта.
Ако пращате офертата по имейл, задължително я
адаптирайте към отделните читатели, като вмъкнете някой и друг
ред специално за тях. Не пускайте еднаква оферта на всички
клиенти.
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За привличане на вниманието може да ползвате:
- фрагменти от предишни разговори „спомням си вашата
идея за … ”;
- новини по темата или цитати на авторитети в областта;
- интересна статистика или изследвания.
Покажете, че най-важното за вас е да бъдете полезни точно
на този клиент, който чете офертата Ви в момента. Не изтъквайте
предимствата на продукта, а ползите, които той ще донесе на
клиента ви. И не оставайте анонимни. Кажете кои са изпълнителите
на проекта и какви са техните предишни постижения. Накрая няма
нужда от директни апели. Просто заявете готовност за общуване.
Например: "Ако имате някакви
52% от читателите биха
въпроси, ние сме готови да Ви
си купили продукт за
отговорим по телефона ..." и оставете
който са прочели в блог.
информация за контакт.
Съобщението за пресата има за цел да информира
журналистите, а чрез тях и широката общественост за това, което се
случва във вашата компания или институция. Така формирате
желания образ и рекламирате своите продукти или услуги. Повод за
подобни съобщения са нови проекти, конкурси, изложения,
промени в цените или гамата продукти, благотворителни прояви и
други, предизвикващи интерес събития.
Основният принцип в писането на съобщения за пресата е да
не пишете за това, което се е случило с някаква малко известна
фирма, а за това как ще се отрази на живота на хората. Не
споменавайте името на фирмата в заглавието, а го скрийте някъде в
текста или в коментарите, то трябва да отразява изложената в
документа информация. Текста трябва да отговаря на въпросите:
Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Добавете интересни цифри и факти.
Не забравяйте в края да добавите контакти.

12.2.3. Постинг
Рекламния постинг е процес на писане на кратки съобщения
(постове) с цел скрита реклама, най-често в социалните мрежи.
Добрият постинг е особен вид копирайтинг. С него може да:
- привличаме посетители и генерираме трафик;
- рекламираме своя сайт или продукт в социалните мрежи;
- караме хората да говорят за нашата марка.
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Не на последно място трябва да знаем, че постингът е една от
най-ефективните реклами, особено ако обсъждате сайта си в
подходящата социална мрежа или форум. В България има повече от
30 социални мрежи и всяка със собствен характер. За да стане вашия
пост популярен в някоя от тях, трябва да познавате специфичните
особености в нея.
Винаги използвайте положителни коментари – те
увеличават възбудата. Не обръщайте внимание на нападките.
Такива винаги ще има. Научете се да поставяте хората на място, без
да нарушавате добрия тон.
Избягвайте да поставяте директни линкове в постинга, просто
предоставяйте забавна, индиректна информация, хората сами ще се
сетят. Бъдете естествени в комуникацията си. Отговаряйте на всеки
въпрос или изказано мнение. Въвлечете феновете в действие.
Предоставяйте забавни приложения, пряко свързани с вашия бранд.

12.2.4. Е-Mail
Имейл маркетинга е един от най-ефективните видове
маркетинг, заради строго таргетираната аудитория. Електронното
писмо се изпраща до специално подбрани потенциални клиенти,
които биха закупили продукта. Търси се изричното съгласие на
получателите и за това този подход не случайно се нарича още
„маркетинг на позволението”.
Повечето пощи имат включени филтри за SPAM, които
могат да премахнат съобщението Ви още преди да е прочетено.
Поради тази причина Вашите писма не трябва да съдържат SPAM
думи като: безплатни, евтини, отстъпка, купон, специална оферта,
ограничен период от време, кликни тук и др. Избягвайте да ги
използвате. Изтъквайте реални ползи. Бъдете убедителни.
Използвайте видео презентации и повече цветове в писмото си.
Поднесете информацията така, че да привлечете интерес. Не
казвайте всичко, а оставете линк към промо страница. Използвайте
лични имена и обръщения. Покажете, че темата е важна за Вас и
просто бъдете себе си. Първоначалният списък с хора на който ще
изпратите имейла се нарича „посявка“ и е от изключително
значение за успеха на кампанията, затова ги подберете внимателно.
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12.3. Елементи и форматиране на
Уеб текст
В журналистиката е известно правилото на „обърната пирамида“ на
което се подчиняват всички новинарски публикации във вестниците.

Фиг. 12. Обърната пирамида на текста57

В интернет текстовете положението е подобно, но освен
това те трябва да са „SEO friendly”, както за читателите така и за
търсачките и да съдържат съответните мета тагове. Съдържанието
трябва да има:
1.
Заглавие, което привлича вниманието с кратка
дължина, но съдържащо основната ключова дума за статията.
2.
Подзаглавия, които с малко повече думи създават
интерес у аудиторията и дават допълнителна информация за
съдържанието.
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Каплунов Д. Книга сокровищ копирайтера, М.; 2009
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3.
Лийд - въведение, в което трябва да се предизвика
желание за притежание на продукта. Обикновено това е първия
абзац, който отговаря на въпросите: Кой, Къде, Кога, Какво, Как?
4.
Вътрешните абзаци имат за цел да събудят
доверието на четящите, да предоставят повече допълнителна
информация и доказателства. Според световният експерт Драйтън
Бърд, един параграф не трябва да включва повече от една, две
мисли, а изреченията да не са много дълги, защото хората не мислят,
когато четат. Поради това те се допълват от последните три стъпала
на обърната пирамидата: снимки, цитати и детайли.
5.
Предпоследния абзац трябва да е призив за
внимание и да казва как ще се получи стоката или продукта;
6.
Последния абзац забива последния пирон за
взимане на решението и предизвиква четящите да действат.
7.
Послеписът е много важен елемент от структурата
на текста според Дейвид Огилви. От редица проучвания се доказва,
че 60 % от посетителите обръщат внимание на буквите P.S. особено
ако са с друг шрифт58.
Може да организирате вашия уеб текст по формулата
ВИЖДА (първите букви на думите: Внимание, Интерес, Желание,
Доказателства, Активност):
1. привличате ВНИМАНИЕТО на целевата аудитория;
2. предизвиквате ИНТЕРЕС към рекламирания продукт;
3. появява се ЖЕЛАНИЕ за притежание на предлаганото;
4. предоставяте ДОКАЗАТЕЛСТВА и допълнителна
информация за удовлетворяване търсенето на потенциалните
купувачи;
5. предприемат
продукта.

АКТИВНИ

действия

или

закупуват

Най-важно е да знаете, че писма или блог статия се пишат
винаги лично и е от изключителна важност, кой Ви изпраща имейла?

58
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12.3.1. Слоган и лого
Не може да съществува сайт без слоган, той придава смисъл
на идеята Ви. Слоганът (фирменият лозунг) представлява постоянно
използван девиз. Думата произлиза от галската sluagh-gharim, която
в древността е означавала „войнствен призив за бой“.
Това е призив за някакво действие! Понякога те са избрани
от хубаво заглавие, но поради честото им повтаряне се превръщат в
призив.
Основната цел на слогана е да осигури приемственост на
цяла серия реклами и да придаде стратегия на рекламното съобщение
или да предизвика положително отношение сред аудиторията.
Много често слоганът осигурява разпознаване на марката,
например Coca Cola не е сменяла слогана си с години. Поради тези
причини добрият слоган трябва да отговаря на следните принципи:
- да бъде кратък и да се помни;
- да се съчетава с стила на сайта и фирмата;
- да има емоционална украса;
- да е насочен към подходяща аудитория;
- да е недвусмислен;
Почти винаги слогана съпровожда някакво лого.
Логото (фирмения знак) е оригинално изображение на
фирмения бранд и според психолозите в текстовите реклами трябва
да се разполага в долния десен ъгъл. По-добре се запомня това,
което се намира в края. В Интернет поради бързащите посетители е
точно обратно и логото обикновено се разполага в хедъра на сайта.

12.3.2. Заглавия
Средно 8 от 10 души ще прочетат заглавието, но само 2 от 10,
ще обърнат внимание на съдържанието. От техническа гледна точка,
заглавията трябва да са поставени в H1 heading tag, да съдържат
ключова дума и да са между 20 и 65 символа (около 3-5 думи).
От гледна точка на съдържанието, заглавията може да се
разделят на:
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 съобщение за нещо ново, например: „Нова дума в
сета на информационните технологии“;
 заявление – „ Посудата на XX-ти Век“ ;
 съвет – „Опитайте новия крем против бръчки“;
 предизвикване на любопитство - „Предупреждение
за буря! Пролетта ще бъде палава, вижте новата модна
колекция на Aggata“.
Няма формула за написване на добро рекламно заглавие, но
може да се отбележат няколко основни момента.
Заглавието трябва да е не по-дълго от 65-75 знака, заради
изискванията на търсачките.
Да съдържа ключова дума с информация за стоката и да
предоставя първоначално впечатление.
Да съдържа обръщение, призив
"Твоите първи 15 думи са
към конкретна аудитория или да
по-важни от следващите
създава желание потребителя да се
15 000 думи.”
запознае със стоката.
Боб Стоун
Добре е да има глагол, който
приканва към действие или взимане на конкретно решение
Главното в него е комуникативността и живото слово,
обърнато към потребителя. Реклама без илюстрация може, но без
заглавие не може! Никога не жалете време за заглавието. Само
истинският майстор създава привлекателни заглавия.
Ето няколко основни съвета за създаване на добри
заглавия:
1.
Те трябва да взаимодействат с изображението, без
да го обясняват. Това е основната идея за грабване на вниманието.
Картинката и заглавието трябва взаимно да се допълват. Може без
картинката призивът да е неразбираем, но когато са заедно веднага
трябва да става ясно. Примерно заглавие: Това не е позиция на
този, които избира Туборг”, а на илюстрацията в придружаваща
статията е изобразен щраус забил глава в пясъка.
2.
Заглавието трябва да крещи „имам нещо за вас“ и да
накара хората да изразходват от времето си да прочетат текста.
Пример: „Спрей за Автозагар от всяко положение и без петна“ –
реклама на спрей против слънце.
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3.
Стил, всяка дума да е подбрана за привличане на
погледа. Пример: Кои е научил пералните машини да перат погрижливо отколкото перем с ръце? Реклама на пералня.
4.
ЗАЩО и КАК са страхотни думи за начало на
заглавие. Те позволяват да се изброят всички положителни черти и
правят рекламния текст интересен. Пример: Как да станеш
красива? Защо се вълнуват младоженките?
5.
Много добър подход е в заглавието да се включи
названието на продукта. Пример: Seolet.net – полети в Интернет.
6.
Друг прийом е използване на едър шрифт за
заглавие. Пример: Реклама на училище за кучета – Слухът на
кучето Ви е 17 пъти по силен от вашия. Защо то не ви слуша? И е
добавен адрес. Нищо повече.
7.
Включване в заглавието на съблазнително предимство.
Пример: Ние не знаем какво ще носите след 20 години, но
ако имате Indesit ние със сигурност знаем, как ще го перете.
8. Наблегнете на заглавия, които подсказва на читателя, че
той ще има полза да прочете текста. Хората обикновено мислят за
три неща и ще прочетат ако вярват че има полза. Задават си въпроса
„Мога ли да го изям, изпия и да…..?“ – за това пишете за тези три
неща. Трябва само да се определи таргет групата и това, което би я
облагодетелствало.
Вижте няколко примери:
- Дай ми [ 3 минути на ден ] и аз ще ти дам [ ще те направя
най-добрия копирайтър ].
- Това е метод, който помага на [ копирайтърите ] да
[поставят по-добри заглавия].
Времето винаги не достига на хората и те винаги търсят полесен начин да свършат дейността си, възползвайте се:
- Мързелив начин да направиш [ сайт ].
- Не е нужно да си [ спец ], за да [правиш пари онлайн ] !
Ето няколко примера, базиращи се на едно от най-силните
човешки подбуди – любопитството:
- Тайната на [ успешния подкаст ]– тук важна е думата
“тайна”, която подтиква аудиторията да прочете съобщението.
- Ако не го направите сега, ще се мразите по-късно.
- Британският музей по изкуствата има картина за
750 000 долара! И естествено всички искат да я видят.
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- Малкото познати неща за [бързото сваляне на килограми]
– тук се добавя доза интрига.
Хората искат да четат сбити и кратки статии, затова нека
заглавията Ви подсказват, че статията Ви е кратка.
- Разпознавате ли 7 ранни предупредителни признаци на
интернет зависимост?
- Кой друг иска [ красив дизайн за блога си ]? – това е
класическо обръщение към читателите, което набляга на сравнението
между публиката и някой, които вече притежава това, което
предлагате или за което пишете.
Не случайно Дейвид Огилви казва: „Когато напишете
заглавието сте спечелили 80 цента от Вашия долар”!
Щом става въпрос за печелене на вниманието на читателя,
нищо не работи по-добре от стойностно заглавие, което предлага на
читателя причина да прочете останалия текст.

12.3.3. Подзаглавия
Само 1/5 от хората ще прочетат и
Текста на екрана
нещо друго освен заглавието! От този
изглежда различно
факт се разбира, че подзаглавието също е
от този на хартия.
много важен елемент от рекламната ни
публикация. В Интернет дължината на
заглавията е ограничена от техническите параметри и изискването
за дължина на получените линкове. Подзаглавията за разлика от тях
нямат подобно ограничение и поради това в Уеб статиите ги
използваме, за да напишем всичко, което не сме успели да вмъкнем
в заглавието или h1 тага.
Например, в реклама със заглавие „Ролс Ройс“ се използва
следното подзаглавие: „При скорост 190 км/ч единственият звук,
който чувате е тиктакането на Вашия Швейцарски часовник“.
Вижда се, че първото е кратко и включва ключова дума, а
подзаглавието е по-дълго, но дава информация и привлича интереса.
Мястото на подзаглавието обикновено не е фиксирано,
може да бъде и над заглавие, а може да имаме статия от няколко
подзаглавия, които разделят текста на части. Те се използват
предимно за свързващ елемент в текста.
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Най-често срещания начин за съставяне на подзаглавия е
като се използват въпроси от рода на „Кои мъже четат
Плейбой?“ и в текста се дава отговор – тези, които взимат найдоброто от живота, така нашия рекламиран продукт е един вид
най-доброто.

12.3.4. Основен текст
Основното съдържание (content) има ключово значение за
успеха на даден сайт, блог или форум. То е неговото сърце.
Това се дължи на т.н. органичното търсене и поради факта,
че алгоритъмът на Google обхожда семантичната структура на
страниците, за да определи колко добре подхождат на съответното
търсене.
Колкото по-богато и по-специфично е съдържанието,
толкова по-добро е класирането на съответната страница.
Колкото повече страници има даден уебсайт, толкова поголям ранг, колкото повече текст в тези страници, толкова повече
думи по които да се класира!
Около всяка една целева ключова дума трябва да се създаде
подходящо съдържание. Съответните ключови думи и синоними
трябва да се използват в цялото съдържание, но използването на
прекалено голям брой ключови думи се счита за изкуствена
манипулация. Това може да доведе до отрицателен опит на
посетителя и затова търсачката наказва изкуственото манипулиране
на броя на ключовите думи и това може да навреди на класирането
на сайта. Това означава, че търсачките изчисляват корелации и
разбират кои думи се добавят изкуствено и кои не.
Google харесва естествената употреба на ключови думи в
текст, който предоставя полезна и пълна информация. Доказано е,
че уеб страница с по-дълго съдържание има по-голям шанс да се
класира по-добре в SERP. Според проучване на SerpIQ, страниците
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с текст от 1500 до 2500 думи получават 68% от трафика59. Въпреки
това ако искате да се класирате със сигурност по дадена ключова
дума препоръчам текста на кирилица да бъде около 3500 до 4000
думи 60. Това е така, защото има възможност да се използват повече
повторения на ключови думи в текста на съдържанието.
Използването на различни варианти на ключови думи и синоними в текста подобряват резултатите в класирането на дадения текст.

Хората обикновено четат не повече от 28%
от текста на страницата в която са попаднали!
За да ги задържите трябва да го направите лесен за
навигиране и четене. Подредете и систематизирайте статията си,
така че да бъде четлива и лесно разбираема с един поглед.
Структурираният текст е по-полезен, както за потребителите,
така и за търсещите машини, което означава, че съдържанието следва
да се разделя в различни заглавия, абзаци, тирета, удебелен и
курсивен текст. Тези елементи подобряват четивността на текста и
потребителския опит.
Според официалните източници на Google качественото уеб
съдържание не включва невалидни хипервръзки, граматични и
правописни грешки.
Ако съдържанието е правилно написано и структурирано,
има вероятност потребителите да прочетат текста.
Повечето прекарано време на страницата намаля процентите
на отпадане на потребителите, които помагат за класирането на уеб
страниците на по-горните места61.
59
Rakt, van de M. Why focus on long tail keywords ? https://yoast.com/focuson-long-tail-keywords/ 2016
60
http://nextcopy.net/ [Прегледан на 22.06.2018]
61
Rakt, van de M. The importance of quality content for SEO.
https://yoast.com/importance-quality-content-seo/ 2016
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В крайна сметка може да се направи извода, че за
повишаване видимостта на уебсайта е особено важно сайтът да има
колкото се може повече страници с качествено съдържание. Тогава
по-лесно ще можете да го оптимизирате и ще увеличите шанса да
бъде открит от търсещата машина.
Един от начините търсещите машини на Google да разберат,
че съдържанието е качествено е чрез проверка на уникалността на
текста. Поради тази причина уникалността на текста е особено
силен фактор за класирането в резултатите от търсене. Под
уникален текст Google разбира такъв, който няма дублирано или
копирано от други сайтове съдържание. Търсачката наказва
сайтовете, които са поместили такова съдържание и ги поставя на
по-ниски позиции, дори в определени случаи напълно го игнорира
от резултатите си. Такава опасност грози и сайтове, които
публикуват чуждо съдържание, чрез RSS или от други източници.
Ако например имате Интернет магазин, е добре да не
копирате от други сайтове описанието на продуктите, които
предлагате. То трябва да се отличава от описанието, публикувано в
други сайтове. Ако все пак ви се налага да поставите копиран от
друго място текст, направете страницата NoIndex. Ако съдържанието,
което ще публикувате, ви е предоставено от външен автор и се
съмнявате, че не е уникално, бихте могли да ползвате програмата
Advego Plagiatus 62 или онлайн инструмента на Copyscape.com 63 ,
който предлага услуга за откриване на дублиращи се текстове в
Интернет пространството. Много добра програма за проверка на
уникалност е Anti_Plagiatus, а за проверка на плътност и честота на
ключовите думи може да използвате Тextus Pro64.
Уникалността важи и за изображенията, те също трябва да са
уникални или поне с лиценз за безплатно ползване. Има много готови
уеб ресурси от които да закупите или изтеглите такива изображения.

https://advego.com/plagiatus/ [прегледан 22.06.2019]
https://www.copyscape.com/ [прегледан 22.06.2019]
64
https://textus.com/ [прегледан 22.06.2019]
62
63
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Допълващ фактор за повишаване на трафика е редовното
публикуване на свежи текстове. Практиката показва, че добра
ритмичност е минимум два пъти седмично да се публикуват нови
текстове в определена секция на уебсайта. Така заради постоянните
актуализации, сайтът изглежда по-авторитетен за търсещите
машини. Това води до по-често обхождане на сайта от ботовете и
съответно индексиране на страниците. Не на последно място,
благодарение на новото съдържание може да очаквате и по-чести
посещения от потребителите, което е важно за оптимизацията му.
Съдържанието във видимото поле на сайта има по-голяма
тежест за търсачките. Това е тази част, която се вижда от
потребителите, без да скролват надолу по нея. От това следва, че
тук трябва да са разположени най-важните текстове, изображения
или линкове.
Един оптимизиран SEO текст трябва да включва ключовата
дума или фраза по която се оптимизира колкото се може по-напред
в първия абзац и след това да се повтори още няколко пъти. Все пак
трябва да се внимава да не се прекалява с употребата на ключови
думи и текста да бъде обозначен като спам.
Стремете се да не прекалявате с рекламите, защото Google
стимулира съдържанието, а не рекламите. Много уеб дизайнери не
разполагат текст на индекс страница за да изглежда по-добре. Това
е груба грешка, която пречи на оптимизацията. Текстът, който се
намира на началната страница има най-голяма тежест и трябва да
му обърнете най-голямо внимание. Не забравяйте, че Google не
вижда, а чете.
Много важен момент е контекстът, в който се среща
дадената ключовата дума. Например, ако оптимизирате по ключова
дума – „автомобили“, нейната релевантност се повишава, ако в
текста се срешат и други термини от тази сфера като „коли“,
„джипове“ и т.н. Освен това търсачката се опитва да предложи найдобрите резултати и затова търси страници, които обхващат цялата
тема задълбочено. Добре написаното и всеобхватно съдържание с
дълги ключови фрази се класира по-добре от кратките и точни
текстове.
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Фиг. 13. Карта на кликванията на сайта

Какъв шрифт е най-подходящ за Уеб текст?
Изследвания са показали, че скоростта на четене от монитор
е с 25 % по-ниска от тази на хартия. Много хора изпитват
дискомфорт при четене директно от компютър.
Поради тази причина е препоръчително да се използват без
серифни шрифтове, колкото по-семпли, толкова по-добре. Тези
шрифтове са предназначени точно за монитор, тъй като тяхната
разделителна способност е 3 пъти по-малка от тази при печат.
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Целта е текстът да се чете леко и лесно. А четливостта му
зависи от размера на шрифта, междуредието и ширината на
текстовата колона.
За да намерите най-подходящата големина на Вашия шрифт,
експериментирайте с няколко размера. Обикновено повечето сайтове
са с размер 12, а аз препоръчваме 13 и дори 14 пункта.
За междуредовото разстояние повечето специалисти
препоръчват т.нар. „златно сечение“ – 1.62 пъти от големината на
буквите. При 14 пиксела се пада редова разредка около 1,5.
Дължината на един ред е добре да бъде не повече от 60 символа.
Най-подходящият цвят на шрифта е този, който прави найдобър контраст спрямо фона на сайта. А самият фон е желателно да
бъде еднороден и да не намалява четимоста на текста.
Оставяйте празни места за кратки почивки, тъй като
четенето от екрана натоварва много очите. Пишете кратки параграфи
от 4-6 реда и оставяйте достатъчно въздух между тях, например
равен на 2 реда.
Накрая не забравяйте, че Уеб пространството е интерактивна
медия и потребителят има нужда да взаимодейства със сайта, а не
само да чете.

Фиг. 14 Среден брой символи в ТОП 10

При употреба на файлове от рода на .doc, .xls, .pdf, .ppt е
добре да имат описателни имена, които съдържат ключови думи,
разделени с тирета. Например: optimizacia-na-saitowe.pdf ако става
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въпрос за оптимизация на сайтове. Документите излизат сред
резултатите в SERP, така както и страниците на сайта, така че при
съвпадение на името с думите, по които се търси, файлът ви може
да се класира сред първите резултати.
Често при размножаването на текст за артикъл директории
се използват т.н. спиннати текстове. С други думи се използва
един и същ текст, но вътре думите се разменят със синоними или
подобни по смисъл изречения. Целта е всяка отделна директория в
която се качва текста да го счита за уникален. Често това се прави с
програми наречени спинъри, които работят чрез поставяне на
синоними или изрази в предварително поставен шаблон в
специални скоби, например: {синоним 1 |синоним 2 |синоним 3}
копирайтинг изречение, което не се променя {дума 1 |дума 2 |дума
3} друг текст, който не се променя.
Повечето SEO експерти препоръчват след като качване на
нова статия в сайта да я пингваме. Това означава да информираме
различни търсещи машини, че на сайта има ново съдържание. Така
те ще го индексират много по-бързо. Това е необходимо, защото
понякога сайтовете, които са копирали вашия текст се индексират
по-бързо и търсачките ги смятат за уникални, а вашия авторски
текст излиза като дублирано съдържание. За целта напълно
достатъчно е да се използва Google Search Console вместо каквито и
да било платени услуги, голяма част от които не дават желания
резултат. Там има една много интересна функция наречена
“Извличане като Google”, която показва как точно изглежда
страницата ви за Googlebot. С нея можете да установите как
търсачката вижда страницата ви в нормални браузъри или в
мобилни устройства. Функцията е особено полезна ако искате да
проверите дали някой е хакнал страницата ви и поставил линкове
видими само за търсачките.
Друг алтернативен начин за бързо индексиране е да
споделим статията в социалните мрежи, така ботът я посещава
веднага. Добър ефект за повишаване видимостта на сайта и
разтваряне фунията за повече трафик е публикуването на
съдържание в bookmarking сайтове от типа на Svejo.net, Elada.info
или англоезичните Digg.com и други.
Според повечето експерти оптималният ред на текста в един
сайт трябва да е около 45 знака, за да се чувстват комфортно
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читателите. Според психолозите трябва да използвате изречения не
по-дълги от 8 думи.
Придържайте се към магическото число три. Хората могат
да обработят 7+ 2 бита информация. Следователно в оперативната
им памет числото три е оптимално представено. Най-лесно се
възприемат текстове с 3 параграфа с по 3 точки и 3 описания. Така
не само ще прочетат, но и ще запомнят това, което им казвате.
Говорете за храна, секс и опасност. Още Фройд е казал, че
нашият мозък, за каквото и да говорим, си задава три въпроса: Мога
ли да го ям? Мога ли да правя секс? Ще ме убие ли това?
Придържайте се към темата. Знам колко е трудно това. За
целта си направете кратка структура и схема на публикацията и не
се отклонявайте от основната идея. Придържайте се към основното
правило – кратък текст, по същество. Хубаво е да има освен
заглавие и подзаглавие, което да доизяснява за какво става въпрос в
публикацията след това може да минете на ползите.
За привличане на вниманието класически похват е да
използвате цитат. Използвайте факти, анекдоти, графики и статистика. Украсете статията, няма защо да се лъжем всички се заглеждат в
картинките.
Въпросите към вашите читатели са едни от най-лесните и
най-мощните техники. Може да направите текста под формата на
диалог.
Използвайте техника за активиране на "Да" нагласи във
вашите читатели. Всичко, което трябва да направите, е да
формулирате въпроси с които читателят да е съгласен. Ето пример
„Ще се радвате да удвоите доходите си без да удвоите вашата
работа, нали?” От една страна той казва „Да”, а от друга
формирате неговите положителни нагласи към Вашия продукт.
Напишете задължително изречение, обясняващо каква е
ползата за читателя. Когато пишете рекламна статия за някой
продукт, обръщайте функциите, предимствата и екстрите му в
ползи. Оставете „сърцето си” и телефон за връзка.
Познаването на човешката психология и механизма за
разшифроване на символите от нашия мозък е важен елемент на
копирайтинга.
Когато читателя погледне една дълга статия без каквито и да
е разстояния между абзаците, без удебеляване на важните моменти
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или тирета, той автоматично се отказва да я чете. Подобно е
положението, когато страницата е разхвърляна, това предизвиква
визуално объркване, особено когато картинките са на неправилните
места и не може да се проследи мисълта на автора. Припомнете си
как сте се учили да четете като деца. Показват Ви картинка и от
долу под нея буква. Така е и с читателите в Интернет.
Според едно изследване, хората не четат цялата дума, а само
първата и последната буква. Мозъкът ни върши останалата работа –
пробвайте сами, прочетете картинката в примера.
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12.4. Стил, дизайн и принципи на
рекламния текст
Извънредно трудно е да създадете свой собствен стил в
рекламното писане. Все пак, печелят тези, които успяват да
приложат своя стил във всички предоставени им задачи.
Стиловете на писане според Ръсел и Лейн се разделят на
три типа: фактологичен; фантасмагоричен и емоционален65.
Първият се използва за сложни, технологични продукти и в
него казваме - това е факт. Чашата е наполовина пълна, а коя част да
изберете си е ваш проблем, според това дали сте песимист или
оптимист.
Противоположен на него е фантасмагоричния стил на
писане, който разказва някаква въображаема измислица.
Най-безценен според цитираните изследователи е емоционалния стил, който съдържа призив към такива чувства, като любов,
омраза, любопитство, интерес и т.н.
Според други автори, стилът може да бъде: повествователен
във вид на разказ и история или диалогичен, често използван в
блогосферата.
Дизайнът зависи от т.н. формат или макет на рекламата,
който определя разположението на текста и изображенията в
рекламното послание един спрямо друг. Размера на заглавията,
подзаглавията, логото, картинките и останалите елементи в един
уеб сайт също влияят на цялостното възприемане и внушение. Без
да се знае какъв макет ще използваме е трудно да се напише
внушителен текст на рекламна статия, тъй като от разположението
на всички елементи зависи включването на основните вербални
канали за възприемане.
Поради това в практиката са се наложили следните основни
формати:

Иванова К. Копирайтинг. Съставяне на рекламни и PR текстове,
Асеневци, С.; 2009
65
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МОНДРИАН
Този формат е по името на
холандския
художник
абстракционист, който използва найпростите изобразителни елементи:
права линия, прав ъгъл и три
първични цвята (червен, жълт и син).
Цялостното рекламно пространство
се разделя от прави вертикални и
хоризонтални линии. Всяка от
получените
секции
е
точно
предназначена – или за илюстрация,
или заглавие, или текст.
Задачата на копирайтъра е да
намери вярното съотношение и местоположение. Този макет се възприема леко и се използва за реклама на
свързани по предназначение стоки.
Фиг.15. Мондриан

ПОДРАВНЯВАНЕ
Една от най-често използваните техники в дизайна е
подравняването. Човешкото око търси повторяемост във всяка една
система и е нормално да се плъзне по ръба на невидимите линии,
които си създава, около очертанието на всеки участващ елемент.
Така, че ако елементите са подредени хоризонтално и
вертикално по определени линии, е полесно за наблюдателя
да схване систематичността и поредността на показваната
информация, вижте
примера с лендинг
страницата на Google.
Фиг. 16. Подравняване
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МРЕЖА
В това рекламно обръщение се използват от 4-8 клетки с еднакъв размер. Във всяка
клетка се поставя по едно
изображение. Заглавието се разполага под целия комплекс от
клетки, а текста е под него в две
колони. Използва се аналогично
на Мондриан, предимно във
фирмените каталози.
ПРОЗОРЕЦ
Тук изображението заема около 2/3 от цялата площ. В
този прозорец има един продукт
в голям размер. Под него се
Фиг. 17. Мрежа

поставя заглавие на един ред, а
текста върви в две колони.
Използва се най-често за да се
съобщи на потребителя пускането
на нова стока или бранд.
НАСИТЕНА С ТЕКСТ
РЕКЛАМА

Фиг. 18. Прозорец
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Използва се за посложни продукти и е възможно
дори да няма картинка. Текста е
в две колони. Тук се набляга на
доказателствата, защо потребителя трябва да придобие посочения продукт. Използва се често
за медицински стоки.

П. Димов
РАМКА
В този формат
текста е разположен в
центъра и е в една колона, а отстрани е заобиколен, като в рамка от
различни изображения на
рекламираните
стоки.
Продуктите трябва да са
свързани, например магазин за подправки, а текста
дава полезна информация
за адресите на веригата.
Фиг. 19. Наситена с текст реклама

Фиг. 20. Рамка
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ТЕКСТОВА РЕКЛАМА
Тя няма илюстрация, а
заглавията, подзаглавията и
текста са с различен размер и
шрифт. Често се използва от
банките и застрахователните
компании за описание на
промоции.
МАКЕТ РЕКЛАМА НА
ЖИВО
Този
макет
се
използва най-често в скъпите
списания, като се разполага на
средните
две
разгънати
страници. Подходящ е за
престижна реклама или скъпа
стока.
Фиг. 20. Текстова рамка

ЛЕНТА
Илюстраци
ята се поставя вертикално и заема
половината страница, а в другата
половина оскъден
текст. Използва се
при стоки изискващи вертикална опаковка, като вино
например.

100

Фиг. 22. Реклама на живо

П. Димов
АКСИАЛНО
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Поставя се едно изображение
по-средата
на
страницата, а текста е в колонки около него с повече
въздух между колоните.

Фиг. 23. Лента

КОМИКС
Този формат е особено
подходящ за детска аудитория, но
може да се използва и при
тийнейджъри чрез запомнящи се
епизоди. Представлява дребни
рисунки във вид на диалог,
разказващи забавни истории.
Фиг. 24. Аксиално
разположение

Фиг. 25. Комикс
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МУЛТИРЕКЛАМА
Използва се в каталозите на
големите супермаркети. Цялата страница е заета в дребни изображения в
стремеж за показване на изобилие от
стоки.
АЗБУКА
Текста се разполага така,
че да напомня очертания на буква или
се използват рекламираните предмети
вместо букви.
Фиг. 26. Мултиреклама

ДОМИНИРАЩ СИЛУЕТ

Фиг. 27. Азбука

Най-често на бял или светъл
фон се поставя много голямо
изображение и не-голям по обем
текст, който може да се намира
навсякъде върху страницата.

ЦИРК ИЛИ
ОРГАНИЗИРАН БЕЗПОРЯДЪК
За едновременно рекламиране
на серия от евтини стоки, най-често
при разпродажба или за хранителни
продукти. Изображенията и слоганите са разхвърляни из цялото пространство.

Фиг. 28. Доминиращ силует

102

П. Димов
ПОЛЗВАНЕ НА ЦВЕТНА СХЕМА И ЕЛЕМЕНТИ
Често се използва в каталожните списания, като различните
групи продукти се маркират с цветни пиктограми или самата
страница се декорира в различни цветове. Може също да се
използват различни по цвят блокове. На дизайнерски език се
наричат „фаши“. Тези блокове се правят с цел да отделят типовете
съдържание и да запълнят определена площ за да тежи визуално.
Свободната площ е лукс. Колкото по-качествено е едно
графично произведение, толкова по-често може да си позволи
ползването на празни площи, защото сбитите елементи объркват
посетителите. Визуално, свободното пространство е почивка за
окото и позволява по-добро ориентиране.
ПРИНЦИПИ НА РЕКЛАМНИЯ ТЕКСТ
При създаването на рекламата, копирайтърът трябва да
помисли не само как ще изглежда, а и как ще работи тя.
Според изследването на професор Колин на тема „Какво
кара читателите да четат?“ се оказва, че най-ефективния формат е
макетът „Прозорец“ защото погледа на посетителите на страницата,
механично слиза и се спира на 1/3 от височината на листа.
Там може да се постави заглавието, което поема вниманието
на читателя и го пренася плавно към основния текст.
За да се създаде какъвто и да е друг, ефективен рекламен
формат, трябва да се спазят следните основни принципи:
- равновесие и баланс в размера на изображенията и
текста;
- доминиране или преднамерен превес на един от
елементите;
- насоченост на движението на погледа – от левия
горен ъгъл надолу;
- пропорция – самия лист може да бъде оформен на
принципа на златното сечение 2:3 широчина спрямо
височина;
- хармония на всички елементи в рекламата;
- единство – всички елементи да са свързани, като за
целта се избира подходящ фон.
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12.5. Предпазване от кражба на уеб
текст
Във всяка сфера на живота е необходимо да има етика и
уважение. Въпреки съществуващите етични правила, копирането на
текстове е широко разпространено в Българското Уеб пространство.
Тази практика не може да бъде напълно премахната, но все пак има
няколко тактики с които може да се предпазим в определена
степен при нужда:

Забрана на функционирането на десния бутон на
мишката.

Забрана на селектирането на текст.

Използване на flash за извеждане на съдържанието.

Поставяне на текста в изображение или в заключен
PDF файл. Желателно е да се използва само при много важни
текстове, защото се индексира само картинката. А самите
изображения може да предпазите, чрез поставяне на воден знак.

Използване на копирайт знак и поставяне на повече
връзки към самия сайт.

Използване на сайтове за проследяване, които всеки
ден ровят в Мрежата и ако намерят кражба Ви изпращат имейл.
Такива безплатни сайтове за текст са CopyScape, CopyGator, а за
картинките може да използвате TinEye, BYO Image Search Lab,
GazoPa.

Публикуването на материала в бързо индексиращи
се сайтове, което обезсмисля кражбата с цел SEO.

Вмъкване на скрити връзки и изрази в текста, чрез
тага <span style=”display: none;”>(c) текст </span> и когато
копират текста, добавят връзка към Вашия сайт.

Google Authorship е един начин да заявите пред
търсачката, кои са Вашите авторски материали, чрез поставяне в
края на всяка статия специфичен markup. Това е връзка съдържаща
тага (rel=”author”), повече за която може да видите в
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/06/authorshipmarkup-and-web-search.html.

Може да кодирате текста с инструмента CopyPoison,
така че при копиране той да се превърне в неразбираеми символи.
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В краен случай подаване на сигнал до Българската
кибер полиция http://www.cybercrime.bg/ и търсене на правата по
административен път.

Един от най-модерните начини за предпазване на
съдържание за научни работници е блокчейн технологията, която
кодира авторската статия по подобие на блокчейн валутата и към
нея може само да се добавя съдържание без да може да се променя.
Една такава система е steemit.com в която много автори регистрират
своите статии.

13. SEO архитектура и
навигация на сайта
В оптимизацията е известно правилото на „плоската
фуния“ в което се казва, че колкото по-близо до началната страница
са вътрешните страници, толкова по-добре за целия сайт.

Фиг.29. Маркетингова фуния

Колкото по-навътре във фунията влизат посетителите,
толкова по-голям процент от тях отпадат. Поради тази причина
трябва да ги разположим на възможно най-малък брой кликвания от
началната страница. За предпочитане е адресът да бъде vashiasait.com/prodavan-produkt.html,
а
не
vashia-sait.com/kategoria1
/podkategoria/prodavan-produkt.html.
Колкото по-далеч са от началната страница, толкова помалко PageRank се предава към тях.
Най-важните страници трябва да са достъпни от
началната страница.
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По принцип най-висок PageRank имат началните страници
на сайтовете. Тъй като с линковете се предава ранг на линкваните
страници е добре той да се предаде само на най-важните страници в
сайта, а не на всички страници по равно.
Това е така, защото ако се предава на много страници PR ще
се разпръсне по равно и така ще стане пренебрежимо малък.
Страниците на сайта се подреждат в логическа дървовидна
структура на сайта. За това в индекса (началната страница) се
поставят линкове към най-силните страници на сайта, а в тях връзки
към всички останали вътрешни страници.
Така улеснявате търсачката при индексирането и правите
всички страници да са достъпни за ботовете.
Накрая е добре вътрешните връзки също да сочат към
съответните най-важни страници, за да ги засилят. Може да
използвате навигация от типа „предишна-следваща страница“.
Ето пример за логическа структура на сайт:

Фиг.30. Логическа структура на сайт

Често се задава въпроса как е по-добре да се подредят
страниците при създаване на нова тема – в директория или
поддомейн? Разликата е, че ако направим директория от рода
postvai.com/copywriting активите на тази директория се трупат
върху основния домейн postvai.com, а ако направим поддомейн
copywriting.postvai.com – активите си остават на поддомейна.
Втория вариант е удачен за използване, когато имате отделен
продукт или услуга за която трябва да се създаде нов мини сайт.
Търсачката ще третира тази информация, като отделен сайт, което
може да бъде и предимство в определени случай. Те са подходящи
за сайтове с множество администратори, като start.bg. В този случай
трябва да осигурите отделни входящи линкове от други сайтове.
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Ако страниците са тухлите в стената на вашата къща, то
линковете са свързващото звено между тях. Добре е да поставяте в
текста на вътрешните страници на сайта си линкове с различни
словосъчетания на ключовата дума към неговата първа страница.
Линкването между страниците трябва да е така построено,
че абсолютно всяка страница от сайта да бъде достигната, чрез
поне една текстова връзка.
Един добре построен сайт трябва да е така
подреден, че до абсолютно всяка страница да се
стига на максимум 3 клика разстояние.
Линковете със стандартен текст са много по-стойностни,
отколкото линковете поставени върху изображение. Затова
направете навигацията текстова, а не с бутони, картинки и flash.
Използвайте думи, който са свързани с тематиката на страницата и
релевантни с темата на сайта, а не от типа „погледни тук“. Нека за
anchor имат най-подходящата ключова дума.
Задължителен елемент е създаването на карта на сайта
(sitemap), това ще помогне на търсачките да се ориентират полесно. Sitemap e специално създаден файл със списък на ресурси,
които трябва да бъдат индексирани от търсачките. Има два вида
карти на сайт, които са различни по вид: HTML и XML. Най-добре
е да имате и двете. Първата е по-лесна за разбиране от
потребителите, а втората е предназначена за ботовете и за поставяне
във Google Search Console.
Ако имате голям сайт с много страници, те не могат всички
да бъдат обходени и sitemap помага на роботите да разберат кое да
индексират. В CMS системите тя може да бъде създадена като
XML файл, текстов файл или чрез RSS, mRSS и Atom 1.0.
Проблемът е, че някои търсачки като Yandex не поддържат RSS и
Atom, каквито са на Wordpress – може да ги намерите на адрес
https://vashia-sait.com/feed.
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Добре е да настроите картата на сайта да бъде в главната
директория на адрес http://vashia-sait/sitemap.xml. Ако нямате такава
може да си генерирате с инструменти като xml-sitemaps.com 66 до
500 страници безплатно, xml-sitemap-generator 67 до 5000 страници.
За WordPress може да изполвате приставките Xml Sitemap
Generator 68 , SEO Plugin Rank Math, YOAST SEO, All in One SEO
Pack и др.
След като я направите поставете линк към картата си на
всяка страница от сайта. Най-практично е той да се намира във
foоter зоната на сайта. Файла на картата не трябва да е по-голям от
50 mb и да не е в конфликт с robots.txt.
Използвайте котви с ключови думи – маркери към
определени места вътре в самата страница. Често се виждат като
съдържание, което препраща към важни абзаци от същата страница
при дълъг текст. Когато са използвани ключови думи това дава
много добър ефект за каталогизиране на страницата. Когато от
дадена страница има повече от един линк към друга страница, на
рейтинга в Google се отразява само първият. Използването на котви
към определени места от същата страница решава този въпрос и
така Google ще приеме и двата линка.
Не прекалявайте с броя линкове поставени в една страница,
защото може да не ги индексират. Според Мат Кътс от Google не се
препоръчва да надвишават 100 линка в страница.

Има едно SEO правило, че на 200 думи
текст се полага един линк.

Така, че е най-добре да слагате линкове според броя на
думите в текста ви. Освен това, колкото по-малко са те, толкова
повече Page Rank предават на линкваната страница, защото той се
разпределя между тях.
http://www.xml-sitemaps.com/ [прегледан 22.06.2019]
https://tools.saitreport.ru/xml-sitemap-generator [прегледан 22.06.2019]
68
https://xmlsitemapgenerator.org/ [прегледан 22.06.2019]
66
67
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Как да определим силата на линковете? Силата на
линковете се определя и от разположението им в сайта. Най-важните
неща трябва да са във видимата област на екрана. Потребителите
разглеждат сайтове по така наречената F – форма, следователно найважното място е в горната лява част на страницата и там се намират
най-силните линкове. Колкото по-високо на страницата се намира
една връзка, толкова по-голяма тежест има тя.
За повтарящите се (sitewide) линковете към друг сайт
поставени в долната част на сайта се препоръчва да бъдат NoFollow.
Старайте се линковете в менюто да бъдат поставени върху ключови
думи. Като пример може да посочим, че на повечето сайтове има в
менюто линк „Начало“ сочещ към индекс страницата, но вие не
оптимизирате по думата „Начало“, нали? – Това няма никакъв
смисъл, добре е там да бъде сложена някоя основна ключова дума.
Днес вече е утвърдена практика във всяка статия да се
поставят връзки към подобни публикации на сайта. За целта във
WordPress има редица плъгини, като Yet Another Related Posts
Plugin и лесно може да нагласите дизайна и настройките на
подобните публикации според вашите желания. Това ще помогне
на вътрешния линк билдинг и същевременно ще намали степента на
отпадане на потребителите, защото те ще продължават да намират
още информация по търсената от тях тема.
Вътрешните връзки са връзките, които насочват
потребителите към различна страница на същия уебсайт. Те
увеличават уместността и авторитета на конкретната страница и
затова трябва да има причина да се използват.
Страница, която получава по-висок процент връзки от
различни страници в сайта, се нарежда по-високо в SERP, но
свързването на страница със същата котва се счита за спам, така че
промяната на котвения текст е важна. Освен това добавянето на
вътрешни връзки към съдържанието ще позволи на потребителите
да намерят повече информация в уебсайта.
Търсачките класират най-високо страниците, които
отговарят най-много на уместността на заявената за търсене тема. В
резултат на това целта на SEO оптимизаторите е да подобрят сайта,
така че да отговаря по определени ключови фрази.
Често има големи сайтове с много ключови думи, които не се
класират по тях, защото са разхвърляни и неподредени. Търсачката
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не може да определи точно за какво става въпрос и коя дума е найважна.
Siloing архитектурата служи за изясняване на важността на
ключовите думи и е основен инструмент за оптимизация. Терминът
siloing възниква, като начин за групиране на информация, свързана
в отделни категории и секции в рамките на един уебсайт. Работата
много прилича на създаване на глави от книга.
Едно silo или силоз представлява група от тематично
свързани страници. На първо място трябва да определите точно
темета на сайта и да я разделите на категории.
За да увеличите тежестта на основните категории в сайта ги
обособяваме в един силоз или т.н. – silo. Съществуват две стратегии
за изграждане на Silo: физически силоз и виртуален силоз

Фиг.31. Silo архитектура на сайт

1. Физическото Silo организира информацията от дървото
на сайта, като го категоризира по ключови думи и по физически
файлове разположени в директории на сървъра. Всичко трябва да
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съвпада и да е ясно за търсачката, нека папките на хостинга са
подредени така, както са свързани страниците по теми и категории.

Фиг.32. Физическо SILO на сайт

Например, ако продавате GSM категориите ще са различните
марки, като Самсунг, Нокия, LG и т.н, затова на първо ниво
създаваме страници за тези марки GSM. Поставяме връзки към тях в
менюто на началната страница на сайта. Това са нашите силоз
страници.
След това под всяка от тях създаваме по една статия за
различните модели GSM на дадената марка. Те трябва да са поне 6
броя. Не трябва да слагаме линкове между подстраниците и към
други страници от сайта, защото това ще обезсили нашия силоз.
По този начин страницата за марката става важна за
търсачките, а страниците за отделните модели я подкрепят.
С тази Silo структура ще имате нужда от много по-малко
входящи връзки към сайта, за да постигнем същия рейтинг в
Google, отколкото ако използвате друг тип архитектура на сайта.
Важен момент е дървото от директории и файлове на хостинга да
отговаря на сило структурата. Обединете тематично свързаните
страници в папки със същите имена като ключовите думи. В
посочения по-горе пример това значи да направим в главната
директория на сайта папки с имената на марките GSM: Самсунг,
Нокия и т.н., а в тях да сложим страници с имената на моделите на
телефони и те да са поне 6 броя. Колкото по-малко нива има
толкова по добре.
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2. Виртуално silo – хъб страница. Тази стратегия се
използва, когато работим с някоя готова CMS система и не може да
си подредим папките на сървъра в искания ред. Налага се да го
направим виртуално, като свържем с линкове самите страници по
теми и така търсачката да разбере коя е най-важната, според
разположението на връзките между тях. Най-просто казано, това е
поредица от уеб страници в Интернет, свързани помежду си с
хипервръзки. Търсачките смятат хипервръзките за силен сигнал
относно значението на обектите. За най-важните си ключови думи
направете по една хъб (централна) страница, на която освен текст
ще поставите и връзки към всички страници на сайта си посветени
на нейната тема. А от тези подстраници направете линкове към
главната хъб страница.
В един виртуален силоз, всяка поддържаща страница е
свързана с основната категория и също така с другите поддържащи
страници за тази категория. Добър пример за тази архитектура са
повечето електронни книги, които свързват своите страници с бутон
„Предишна и следваща страница “, но всички те са поддържащи на
основната „Заглавна страница”, която има съдържание с линк към
всяка една поддържаща страница. Така търсачката ще разбере, че
именно тя е най-главна хъб страница.
С виртуалната siloing, страниците не е необходимо да бъдат
в същата директория на сървъра. Силоза се установява единствено,
чрез използването на връзки. Виртуалното silo е много по-добро от
използването на тагове, защото водещата страница може да се
оптимизира много по-добре заради мета таговете, заглавието и т.н.

14. Измерване и подобряване
скоростта на отваряне на страниците в сайта
Скоростта на зареждане на страниците от една страна е
важна заради SEO оптимизацията, а от друга заради посетителите.
Бързите и оптимизирани страници на даден уебсайт водят до
ангажираност на техните посетители, а от там до по-голям трафик
и повече реализации, респективно продажби или интеракции.
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Изследванията са доказали, че съществува пряка връзка между
скоростта на зареждане и задържането на посетителите.

Една секунда забавяне на времето за зареждане
намалява с 11 % посещенията и води до спад на
реализациите с цели 7%
Google публично признаха, че скоростта на зареждане е
фактор в техния алгоритъм за класиране на уебсайтовете. За това
лабораторията за иновации, платформи в образованието и
квалификацията на „Института за перспективни изследвания за
отбрана“ проведохме експеримент с измерване на времето за
зареждане на стотици уебсайтове в гражданския и обществен сектор
на Българското Интернет пространство с инструментите Google
PageSpeed Insights и Pingdom69.
След анализ на измерванията, за нуждите на настоящия
учебник може да се предложи следната класификация на средното
време за зареждане:
•
•
•

отлично под 2 секунди;
приемливо до 4 секунди;
неблагоприятно над 5 секунди.

Освен това размера на страницата не трябва да преминава 2
MB, а заявките не трябва да са повече от 50 броя. Заявки са всеки
файл, снимка и скрипт изграждащи визията, като заявка за HTTP.
Колкото по-малко заявки, толкова по-бързо ще се зареди
страницата, средната уеб страница в областта разполага с 70 заявки,
което е твърде тежко за интернет.
Всяка оптимизация на страниците започва след измерване
с инструмента Page Speed на Google, който визуализира резултата
с число от 1 до 100. Колкото по-голямо е полученото число,
толкова по-бърз е сайта, но по-важното тук е, че той показва точно
69

https://www.pingdom.com/ [прегледан 22.06.2019]
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кои файлове, за колко време зареждат и какво трябва да променим
за да подобрим скоростта на зареждане. Тези данни обаче са
относителни, защото скоростта на зареждане от България и
чужбина е различна.
Проучването показва, че разширенията (плъгините) на
CMS са една от основните причини за бавното зареждане на сайта.
Те създават допълнителни файлове за зареждане и обработване,
които натоварват сървъра и увеличават времето за зареждане. В
идеалния случай, не трябва да се използват повече от 5 до 10
плъгини. Поради това е добре да се изтрият всички неизползвани
теми и разширения и да се прави редовен ъпдейт на системата.
Друго наблюдение, е че използваните изображения в
страницата също отнемат голяма част от времето за зареждане и
следва да бъдат допълнително компресирани. Зареждането на големи
картинки прави значително натоварването на сървъра, особено при
сайтове с висок трафик, поради което е препоръчително всяко
изображение, което използвате в сайта да бъде максимум 100 MB. За
решаването на този проблем може да се пусне плъгин за
автоматизирано компресиране или да се използват програми, като
Photoshop, FileOptimizer или онлайн инструментите TinyPNG и
Compressor.io70 за намаляване размера на изображенията.
Следващата стъпка за оптимизиране на страницата е да се
почисти излишния код. Чистия код е бърз сайт, а бързия сайт е
повече посетители и по-голяма видимост в публичното
пространство. Излишните HTML и CSS елементи може да се
почистят ръчно или автоматично. Например, файлът style.css може
да се компресира с този инструментът на CSSdrive.com71.
За JavaScript се използва Closure Compiler. За HTML
прегледайте HTML Minifier, aа CSS е YUI Compressor .
Парчетата код с JavaScript са едни от най-натоварващите
елементи на уебсайта, затова е добре да се използва възможно наймалко. Може да го компресирате ръчно с инструмента
javascriptcompressor.com 72 или да комбинирате CSS и Javascript с
https://compressor.io/ [прегледан 22.06.2019]
http://www.cssdrive.com/index.php/main/csscompressor [прегледан 22.06.2019]
72
http://javascriptcompressor.com/ [прегледан 22.06.2019]
70
71
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плъгина Minify. Той обединява множеството файлове в един и ги
компресира с GZIP, допълнително премахва празните пространства и
избягва излишни връзки на сървъра, което води до по-бързо време за
зареждане на страницата. Освен това махнете Facebook коментарите
и Google Analytics, които са написани също на JavaScript и
натоварват значително сайта. Не използвайте Flash.
Разделете дългите публикации в няколко по-малки
страници, а ако имате блог направете така, че да не се показват
повече от 7 поста на една страница.
Друга важна стъпка за бързото зареждане е да се оптимизира
базата данни. Това може да се направи от phpMyAdmin на
контролния панел. Влиза се в съответната база данни, маркират се
всички таблици и от опциите в дясно изберете “Optimize table“. Също
така може да изчистите ревизиите от блога. Това са предишни версии
на публикациите, които правят базата данни доста голяма и
системата става по-бавна. Прави се също от phpMyAdmin, като след
влизане в базата данни от табовете в горната част изберете “SQL“. В
полето за писане въведете следната заявка:
DELETE a,b,c
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = ‘revision’;
Друга често използвана техника е т.н. GZIP компресия,
която може да намали времето за зареждане с над 300%. За
WordPress това лесно може да се направи някой плъгин като W3
Cache, но е доста труден за настройка и има изисквания хостинга ви
да не е споделен. За да определите дали вашият хост подкрепя GZIP
компресия, създайте файл с име test.php , който съдържа следния
код и да го качите на вашия сървър:
<PHP phpinfo ();?>
Заредете test.php страница в браузъра си. Ако модулите
mod_gzip или mod_deflate са изброени и са активирани, GZIP
компресията е на разположение.
Друг такъв по-лесен за употреба плъгин е Hyper cache
extended или WP HTTP Compression, който включва gzip компресия
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на зарежданите страници, което намалява размера им, а от там се
увеличава скоростта при зареждане на страниците. Също така може
да се използва HeadJS Loader, който премахва и колекционира
JavaScript декларациите, като ги зарежда паралелно в head.js.
Интересна технология е Cloudflare, която се грижи не само за
постигане на висока скорост, но и за сигурността на сайта.

Фиг. 33. Класиране според средната скорост
на зареждане на страниците

15. Оптимизация на изображения и видео
15.1. Употреба на снимки
Изображенията са много важни, както за външния вид на
вашия сайт, така и за допълване на контекста с който статията ви
добива цялостен вид. За това на всяка страница от сайта е добре да
се слага поне една картинка. В копирайтинг средите често се
употребява поговорката, че една картинка е колкото 1000 думи.
От друга страна изображенията излизат в резултатите от
търсене и привличат вниманието на търсещите. Търсачката Google
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предоставя възможност на потребителите да търсят по изображения,
затова наред с текстовете трябва да се оптимизират и изображенията.
Използвайте винаги изображения с изчистени авторски
права. Не са малко случаите на осъдени заради използвани на
чужди картинки. Ако използвате хоризонтални изображения,
сложете ги под заглавието, за да не прекъсвате текста, желателно е
да са 468 пиксела – колкото един банер. Вертикалните изображения
читателите очакват да видят в дясно на текста.
Практиката показва, че тежестта на файла на
изображенията е едно от най-важните изисквания за оптимизацията
на уебсайта, затова е добре да се компресират и олекотят колкото се
може повече. Предварително ги оразмерете да бъдат толкова широки
и високи, колкото ще бъдат показани на страницата. Посочвайте
точния размер и в html кода, иначе може да се размажат и да не
изглеждат добре.
Преди да качите изображенията на сайта си сменете
имената на файла, да включват основната ключова дума за
статията. Нека не бъдат нищо не значещи букви и цифри като
image3229.jpg, а да са описателни с тирета между думите например,
voenna-tehnika.jpg ако в статията става въпрос за това. Търсачките
получават информация от данните, които вие им предоставите.
Във файла на всяка снимка може да се включва EXIF
информация – данни за автора на снимката и GPS координати на
локацията, които помагат за рейтинга ви при локално търсене. Не е
за препоръчване да използвате водни знаци за защита на авторките
си права над картинките, защото те водят до много по-малко
кликвания. Ако това се налага по-добре сложете малко ваше лого в
левия ъгъл на изображението. Ако имате много снимки на сайта си,
направете sitemap за изображения. Това помага на Google да ги
открие и да ги индексира по-бързо и най-вече позволява да добавите
допълнителни ключови думи.
Задължително е всички картинки да имат описателен ALT
таг. Наименованието Алт идва от алтернативен текст, който се е
показвал при невъзможност за възпроизвеждане на картината. Alt
taga не трябва да надвишава 10 думи.
Тук важат същите правила, като за заглавието – да има
ключова дума колкото се може по-напред. За описание се
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препоръчват същите думи като в заглавието на статията в която е
сложена картинката.
Незрящите хора, използват Интернет, като софтуера им чете
алт таговете по същия начин, както Google.
Хората обичат да четат текста под снимките, затова го
поставяйте с включени ключови думи. Те са полезни както за
посетителите на сайта ви, така и за позиционирането им в тъкачките.
Нека това става с HTML-5 кодовете <figure> и <figcaption> с
които се дава информация за текста под изображенията на ботовете.
Тъй като Gogole не вижда, а чете, задължително заобиколете
снимката си от всякъде с текст. Търсачката се ориентира за нейното
съдържание по този текст и двата елемента трябва да са свързани
смислено.
Използването на визуални елементи в съдържанието увеличава възможността за използване на целевите ключови думи върху
името на файла и алтернативните маркери на изображението. Това
също така допринася за резултатите от търсенето на изображения и
видеоклипове и повишава качеството на съдържанието.
В продаващите текстове илюстрациите нямат ефекта на
снимките. Когато те гледа едно истинско лице, доверието се покачва
и продажбите се повишават. Световно известния копирайтър Дейвид
Огилви твърди, че всяко изображение или картинка трябва
задължително да има под себе си надпис73.
Въпреки дребния им шрифт хората механично прочитат
надписите под картинките. Това пространство задължително трябва
да се използва за внушение и манипулиране на поведението на
читателите на Вашата статия.

15.2. Употреба на видео
Търсенето на видео постоянно се увеличава и според Cisco
до 2021 г. видео стриймингът ще представлява 80 % от целия
онлайн трафик 74 . Все повече хора търсят видео съдържание и в
Огилви, Д. Огилви за рекламата. Изток-Запад ISBN: 978-619-152-883-7
Cisco. White paper: Cisco VNI Forecast and Methodology 2015-2020.
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-net-workingindex-vni/complete-white-paper-c11-481360.html 2016
73
74
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Youtube клиповете днес са със 60 % повече от миналата година. За
нуждите на настоящото изследване в проекта Postvai.com бяха
използвани 15 специално направени видеоклипа, от които се вижда,
че видеото се отразява много добре на подобряването на
видимостта на сайта. Най-добре е клиповете да се разполагат на
собствен сървър във вашия сайт, а не в Youtube и да бъдат вградени
в сайта, след което да се публикуват и в Youtube и други подобни
платформи. Наличието на собствени клипове се оценява добре от
търсачките. А ако някой сподели клипа и сложи линк към сайта ви,
ще е още по-добре. Друг плюс на тази практика е, че така имате
пълен контрол над мета данните. За да се индексира добре трябва да
го заобиколите от всякъде с текст, за целта може да направите
текстов вариант на казаното в клипа и не забравяйте да го
изпълните с ключови думи.
Тук също може да създадете видеокарта на сайта, която да
улесни откриването на клипове от търсачката. В нея се поставят
заглавията на клиповете, описание, продължителност на видео
клипа, категория, и thumbnail изображение (малко изображение).
Най-модерното решение за улесняване на търсачката да се сдобие с
информация за видеото е да използвате микродата. Дори Google
предпочита точно този вариант, но все пак изберете едно от двете
решения, не ги дублирайте заедно.
Правилата за оптимизация на изображения важат и за
видеоклипове, тук също заглавието на видео файла трябва да бъде
описателно и да съдържа ключови думи. Например, video-kak-sestrelia-po-misheni.flv, а не безсмислени букви и цифри gs15234.flv.
Тъй като много от хората търсят ключовата дума „видео“, следва тя
да присъства в името на файла.
Все пак ако ви трябва трафик може да направите втора
версия на клипа и да го качите в Youtube. Това не е просто сайт, а
също така социална мрежа и търсеща машина, която има огромен
трафик с над един милиард уникални посещения на месец. От 2006
година Youtube стана собственост на Google, което е още една
причина за неговото използване. Днес 55 % на всички резултати от
търсене съдържат поне едно видео и почти всички са от Youtube.
Тук важат всички горе написани правила за оптимизиране, както от
Youtube към вашия сайт, така и обратно. Направете линк билдинг
на видео канала си и на страниците с вашите видео клипове – това
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ще повиши техния рейтинг и класиране, а от там и трафика към
вашия сайт. За да анализирате гледанията на вашите клипове може
да се използва YouTube Insight. Този инструмент предлага всякаква
информация за посетителите на вашия видеоклип и освен това с
него може да променяте или редактирате клипа си. Един от найважните параметри е броя гледанията на видео клипа.
Вкарайте ключови думи в заглавието на видеото, то не
трябва да надвишава 50 – 55 символа, за да се визуализира в
резултатите от търсене без проблеми. Задължително преразкажете в
описанието текстуално, това което се разказва в клипа. Препоръчва
се то да е най-малко 250 думи, като ключовата дума трябва да се
намира някъде между първите 25 за да добави стойност към
видеоклипа. Добре е да поставите линк към сайта си още в началото
на описанието, защото останалата част е скрита и може да се види
след като потребителят натисне „показване на още“. За съжаление
всички линкове тук са NoFollow. Попълнете таговете и етикетите с
поне 5-6 ключови думи или на подобна тематика. Така те ще се
свържат с други подобни видеа и когато някой ги гледа ще види
препратка и към вашето видео в секция „предложения“. YouTube
превръща тези таговете в meta ключови думи на страницата, но
Google не ги взема в предвид при класирането.
Освен това може да се възползвате от функцията за
поставяне на бутон за действие върху вашия видео клип, който
изглежда като балонче за реч върху заглавието или воден знак с
линк към вашия сайт. Друга възможност е да поставите субтитри на
вашия видеоклип, които влияят за класирането му в самия YouTube.
Добавянето на връзка към уебсайта в горната част на описанието ще
помогне да се увеличи честотата на кликване (CTR) за уебсайта 75.
Коментарите на посетителите и броя гледания са едни от
най-важните фактори за алгоритъма на Youtube за класиране на
видео в сайта. Накарайте хората да гласуват за клипа ви,
използвайте социалните мрежи за това. Коментирайте найпопулярните клипове по вашата тема, като поставите в коментара
си линк към вашето видео или сайта си. Тези връзки не са активни,
75
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но водят таргетирани посетители и голямо количество трафик,
което значително увеличава видимостта на уебсайта.
За да увеличите посещаемостта изберете подходящ начален
кадър. YouTube ви предлага три произволни кадъра за първоначално
визуализиране на клипа, изберете най-атракционния. А ако
потвърдите вашия канал на следния адрес:
https://www.youtube.com/verify ще имате възможност сами да
изберете подходящ кадър.
За да засвидетелствате собствеността си над видео материала,
поставете малко лого на бранда си в ъгъла на видеото. Това само по
себе си не води до пряк ефект върху рейтинга. Приносът към
оптимизацията на сайта ви би бил в това, че потребителите биха
могли да потърсят в Google името на вашия бранд, а с това се
повишава рейтингът на сайта ви.

15.3. Flash технология
Не правете сайтове и страници изцяло на Flash. Тази
технология е препоръчително да се използва само като допълваща.
Търсачките, а и доста от браузърите имат проблеми с
разпознаването на Flash. Особено мобилните устройства. Все пак
ако вече имате нещо изградено на Flash, което искате да запазите,
трябва да го вградите в HTML рамка. В нея сложете всички
известни мета тагове, описания и ключови думи.
Задължително е да направите алтернативна версия на
сайта си на HTML с отзивчив дизайн. Добра практика е при
влизане да предоставите възможност на посетителите да изберат
коя версия искат да разгледат.
За да опишете Flash файла и да може да го разбере
търсачката използвайте <nо script> с ключови думи. Така помагате
за SEO при невъзможност да се възпроизведе флаш файла и показва
описанието.
Тук също е от полза името на Flash файла да съдържа
ключовите думи. Все пак Google успява да прочете някои от
текстовете във флаша, затова там също трябва да има ключови думи
и връзки. Препоръчително е да правите флашове с текстове, а не с
графични изображения. Така те ще могат да се индексират. От
потребителска гледан точка не е много удобно ако линкът е
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поставен само върху някоя дума от текста на флаша, а не върху
целия бутон, но Google отчита anchor текста на изходящите линкове
от Flash файловете.

16. Link Building – техники за
набиране на връзки.
Процесът за построяване на входящите и вътрешните
хипервръзки с цел осигуряване на оптимални резултати за
класиране на сайта се нарича link building.
Входящите хипервръзки са един от най-мощният актив
в алгоритъма на Google и са от решаващо значение за класирането
на сайта.
Търсещата машина определено ще види една страница със
100 000 връзки, като по-авторитетна от една страница с 100 връзки.
В едно изследване на Backlinko от 2016 г. в което са
анализирани над един милион страници в резултатите от търсене се
установява, че броят на входящите линкове корелира с нивото на
класиране на страницата повече от всеки друг фактор 76.

Фиг.34. Брой на входящите хипервръзки в ТОП 10
Google’s
200
Ranking
Factors:
The
Complete
https://backlinko.com/google-ranking-factors [Прегледано 20.06.2019]
76
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Най-добре класираното съдържание винаги има повече
връзки, отколкото съдържанието с по-ниско класиране на дадена
страница с резултати от търсенето. Освен това в същото изследване
е намерено и влиянието на броя на препращите домейни, както
следва в фигурата:

Фиг.35. Брой на домейните в ТОП 10

Анализът на горните графики показва, че препратките от
разнообразни източници и домейни са от решаващо значение за
класирането.
Това явление се обяснява със свойството на входящите
линкове да прехвърлят Page Rank (PR) от страницата в която са
поставени, на тази към която сочат.
Поради тази причина следва да се търсят входящи линкове
от възможно най-авторитетните сайтове на релевантна тематика с
висок PR. Колкото по-висок е той, толкова по-напред се класира
страницата при търсене.
Практиката показва, че най-добре е да се търсят връзки от
сайтове с ранг над PR 3.
Хипервръзките могат да се разделят на два основни вида:
DoFollow и NoFollow – това са атрибути, които казват на ботовете
да следят дадената връзката или не. За нуждите на SEO линковете
трябва да бъдат DoFollow за да се прехвърли PageRank. В противен
случай, ако са NoFollow това няма да се случи.
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След въвеждане на ъпдейт “Панда“ е много важно да се
внимава с добиването на линкове от директории срещу заплащане
или обикновена размяна на линкове, защото това не е добре прието
от търсачката и ще се отрази негативно на класирането 77.
По–добре сайта да се сдобие с по-малко, но по-качествени
линкове от релевантни сайтове с голям тръст.
Текстовите линкове разположени в основното съдържание
на видимата част на екрана имат значително по-голяма тежест.

F-правилото гласи, че колкото по-нагоре и в
ляво са разположени линковете, толкова посилни са те!
Линкове от домейни с разширение .edu и .gov се считат за
много по-авторитетни от другите разширения. Скъсените URL
адреси с инструменти, като bit.ly също предават PR-а на страницата.
При поставянето на котвените текстове винаги трябва да се
попълват таговете title и anchor на връзката с ключова дума, но не
трябва да се прекалява.
Прекалено оптимизираните сайтове също се наказват от
търсачката. Всичко трябва да се редува със словосъчетания и
синоними. Например, ако оптимизирате по ключова дума
„копирайтинг“ слагайте съчетания като „SEO копирайтинг“, „писане
за интернет“, „писане на рекламни текстове“ и др.
При регистрация на сайта в директории или набиране на
първоначалния набор от връзки за нов сайт не трябва да се създават
много линкове наведнъж. Всичко следва да се прави бавно и
естествено.
Добра практика е техника наречена Deep linking – да се
оставят линкове не само към „Началната“ страница, а и към
вътрешните страници на сайта. Препоръчително е поне 50% от
външните линкове да са към вътрешни страници.
77

Patel, N & Dean, B. EDU and GOV LINK BUILDING 2017
https://www.quicksprout.com/the-advanced-guide-to-link-building-chapter-5/

124

П. Димов
Някой специалисти твърдят, че не е добре да имате много
DoFollow изходящи линкове. Въпреки това ако линковете водят към
други сайтове с добра репутация и близка тематика, те добавят PR
към тях, но не намалят вашия.
NoFollow линковете трябва да са възможно най-малко,
защото когато има поставени на една страница един линк NoFollow
и един DoFollow те си поделят ранга и този, който е DoFollow ще
подаде 50 % от ранга си, а другия няма да получи нищо.
Google все по-агресивно променят алгоритмите си в посока
на измерване на авторитета или тръста на връзката и силата на
социалните сигнали. Днес не е важно сайта да има голям брой
линкове от различни уеб страници, а макар и по-малко връзки от
авторитетни, релевантни сайтове с голям тръст.
В практиката съществуват редица техники за набиране на
входящи връзки, като тук ще разгледам четири от тях:
① Първата техника е основна и се нарича „копиране на
конкуренцията“. При оптимизацията за да изпреварите
конкурентните сайтове, първо трябва да ги настигнете. За целта се
прави проучване за намиране на близки по съдържание и подобни
на вашия уебсайт. Проверява се къде са регистрирани тези сайтове
и се отсяват по-качествените връзки сочещи към тях, след което се
търси начин как те да линкват към оптимизирания сайт. Може да се
използват редица уеб инструменти или ръчно да се отсеят dofollow
връзките с по-голям PR.
② Втората техника се нарича „техника на небостъргача“.
Този начин на линк билдинг е предложен от Брайън Дийн и се
базира на идеята за открояване на оптимизирания сайт от
останалите 78 . Със специални инструменти се намира най-доброто
(най-харесвано, най-споделяно) съдържание по темата, а не просто
конкурентни сайтове. След което трябва да се направи ново
съдържание, още по-добро от намереното. С други думи ако
например, намерите заглавие „50 супер идеи за закуска“, вие
публикувайте „100 идеи за закуска“, дизайна на статията трябва да
бъде още по-красив, по-добре проектиран и подреден.
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③

Техника три се нарича „Link Bait“. Създава се полезно
и интересно, вирусно съдържание, което кара хората да го споделят
и разпространяват, като: задълбочени ръководства, електронни
книги, наръчници написани от експерти, професионално направени
инфографики, полезни инструменти, професионално заснети
видеоклипове, подкастове и забавни истории.
④ Последната техника е на „оптимизираното
съдържание за уеб“. Създава се специално оптимизирано, голямо и
качествено съдържание, подкрепено чрез добре подредени
собствени линкове.
От експерименталното изследване на най-успешните
сайтове може да се препоръча идеалната линк картината на
ключовите думи във входящите хипервръзки, към която трябва да
се стремим. За да изглежда естествена тя трябва да бъде
приблизително следната79:
-

точни ключови думи – около 5 %;
long tail (дълги фрази) – 15 %;
дълги линкове с ключова дума – 20 %;
съдържащи бранд – 20 %;
URL адрес – 20 %;
site.com – 20 %;

Най-лесно може да измерите вашата обща картина на използваните
думи в котвите на линковете с услугите на majestic.com.

17. Източници на уеб трафик
Една от най-важните метрики за определяне видимостта на
даден уебсайт е неговия трафик. Това е количеството данни, което
се обменя чрез всеки уеб сайт, измерва се чрез броя на уникалните
посещения и потока на посетителите.
По-долу е показана снимка с данни от съществуващ сайт
Postvai.com, измерени с помощта на инструмента Google Analytics

79
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от която се вижда, че той е обхванал извадка от 411 217 души, като
9,5 % от тях са постоянни посетители на сайта.

Фиг. 36. Снимка на Google Analytics с общ преглед на аудиторията на
Postvai.com към 1.02.2018 г.

От измерването се разбира, че всеки един посетител е
разгледал средно по 2 страници от сайта със средна продължителност
на сесията по 1,46 минути. Практиката показва, че колкото поадекватно е съдържанието на направеното търсене, толкова повече
страници разглеждат посетителите и по-дълго време се задържат на
сайта.
Бързото влизане и излизане в рамките на секунди, говори за
неадекватно съдържание. Освен това търсачката следи как излизат
посетителите от сайта, като следват дадена връзка и дали натискат
бутона „Back“ на браузъра, което се приема за особено лош сигнал.
За да се задържат посетителите възможно най-много в уебсайта
трябва съдържанието да се направи интерактивно, мултимедийно и
да има постоянно връзки за следване, които да ги карат да скачат от
линк на линк и те никога да не свършват.
Уеб трафикът може да се увеличи чрез регистриране на
сайта в търсачки, закупуване на реклама, популяризиране в
социалните мрежи, намиране на линкове от други сайтове, имейл
маркетинг и др. Oт данните измерени с Google Analytics на
експерименталния сайт Postvai.Com за 2017 г. се вижда, че
органичното търсене (естествено търсене) все още представяла около
54 % от трафика в Българския Интернет.
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Фиг. 37. Източници на трафик в Postvai.COM през 2017

Според американските маркетинг специалисти един от
основните източници на трафик към сайта е изпращането на
имейли с новини, което доставя таргетиран трафик с потенциални
бъдещи интеракции за вашия сайт. За това задължителен елемент
при изграждането на сайта е създаването на нюзлетър в който
посетителите да могат да се абонират за новости. Това не само ще
повиши трафика, но и ще задълбочи връзката с читателите. За да не
загубите тяхното доверие в никакъв случай не трябва да се праща
спам. Изпращането на не поискани търговски съобщения понякога
може дори да влоши нивото на трафика.
Блог постовете са друго мощно оръжие за доставяне на
свежи връзки от които идва значително количество трафик.
Предлагайте на блогърите да напишат уникални статии за техния
блог и доста от тях ще се съгласят да ги публикуват. Естествено
трябва да напишете нещо от рода на „10 лесни начина да направя
еди какво си“ вместо да сложите директна информация за вашата
фирма, но така е по-интересно.
В крайна сметка трябва да накарате посетителите да се
връщат отново и отново на сайта за редица интересни и полезни
неща, докато им изградите навик да влизат постоянно. В общи
линии ако един човек влиза в даден сайт по различни причини в
продължение на един месец, вероятно той си е изградил вече такъв
навик и остава само да го поддържате. За целта през този месец
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трябва да измислите редица игри, награди, конкурси, новини и
полезни ресурси за разглеждане.
Все пак едни от най-качествените линкове са от партньори.
Помолете фирмите с които работите, доставчици, колеги или
клиенти да поставят вашия банер. За институционалните уебсайтове
е добре да се обвържат един с друг и колкото повече се включват в
мрежа, толкова по-силни стават те.
Форумите са друг качествен източник на линкове и трафик.
Ако имате достатъчно голямо общество от клиенти или посетители
си направете ваш форум в който да си задават въпроси или
коментират различни неща. Добра идея е да посветите форума си на
нещо по-голямо от вашия продукт. Например, за военните сайтове
добра идея са патриотичните групи.
Блог – това е задължителен елемент за всеки сайт. Думата
блог идва от web log (Интернет дневник) и предлага по-свободни
теми на общуване. Чрез него ще можете да добавяте повече
съдържание, а това е жизнено необходимо за оптимизацията. Не
може да имате един институционален сайт от няколко статични
страници, да не добавяте нова информация и да искате да излизате в
челните места на желаните ключови думи. Колкото повече текстове
имате написани по ключовите думи, толкова повече Google ще ви
намира, а блога е идеалният начин за създаване на нови текстове.
Наличието на повече коментари също добавя стойност към сайта.
Въпреки това опитайте да създавате теми по ключовите думи
свързани с вашата дейност.
Задължително категоризирайте публикациите си във вашата
CMS и маркирайте с тагове (етикети) публикациите си. Таговете и
категориите трябва да са по важни ключови думи за избраната
тематика. Освен, че помагат да се структурира съдържанието, те
дават огромна тежест на страниците ви. Не прекалявайте с
маркирането – нека да не бъдат повече от 4-5 на публикация! Нали
помните, една статия – една дума.
Обикновено блогът се инсталира в поддиректория /blog, а
форумът в папка /forum, но това не трябва да ви ограничава. Вие
може да направите папка с име на основна ключова дума. Не
инсталирайте блога в поддомейн от рода blog.site.com, защото така
Google ще го брои за отделен сайт, докато ако е в поддиректория
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рейтингът на блога ще се предава на основния домейн. А нали
точно това е целта?
Друг положителен сигнал е да накарате читателите да ви
запазят в отметките на браузъра си. Може да поставите в сайта си
бутон за запазване в отметките. Търсачката разбира това, счита го за
гласуване за вашия сайт и съответно го отразява в рейтинга. Освен
ако потребителите имат включени „персонални резултати“ в
браузъра си вашия сайт ще излиза по-напред при търсене от този
потребител. Друга тънкост е да поставите презентации в сайтове за
споделяне на слайдове като slideshare.net. Те обикновено се
класират много добре в резултатите на Google. Не забравяйте да
поставите линк към сайта си на слайдовете във вашата презентация.
Освен това лесно може да се вграждат в други сайтове.
Линковете от авторитетната Wikipedia също спомагат за
класирането на сайта, въпреки че са NoFollow. Тя често се класира на
първите места, но сдобиването с линк е трудно, защото редакторите
не допускат каквото и да е публикуване. Може да успеете само ако
имате някаква ценна информация за нова статия, която да
публикувате във Wikipedia и вътре да добавите вашия сайт, като
източник на нова информация.
Директориите за статии са едни от най-използваните за
получаване на контролиран линк към вашия сайт и повече трафик.
Направете си колекция от такива сайтове за добавяне на статии и
след като определите към коя страница да сочат, качвайте статии в
тях. Проблема е, че те държат на уникалността на текстовете и
трябва да напишете за всяка една директория по един уникален
текст за дадената ключова дума с дължина поне 350 думи. Все пак
имайте в предвид, че те трябва да се употребяват внимателно и да
не се използват т.н. „ферми за линкове“.
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18. Сайтове за социални мрежи
Социалните медии и социалните мрежи са две различни
понятия, които често пъти се използват като взаимнозаменяеми.
Социалните медии възникват въз основа на идеологията
уеб 2.0, която позволява създаването и обмена на съдържание,
генерирано от потребителите. Чрез прилагане на набор от теории в
областта на медийните изследвания и социалните процеси, Андреас
Каплан и Майкъл Хаенлейн създават схема за класифициране на
шест различни типа социални медии80:
1. съвместни проекти (Wikipedia);
2. блогове и микроблогове (LiveJournal, Blogger, LiveInternet,
Diary);
3. общности според съдържанието (Форуми, Подкастове и
др.);
4. сайтове за свързване в социални мрежи (Facebook,
LinkedIn);
5. виртуални игрови светове (World of Warcraft);
6. виртуални социални светове (Active Worlds, Second Lif).
Социалните медии включват уеб-базирани и мобилни
технологии, които превръщат комуникацията в интерактивен
диалог и позволяват взаимодействие със самия уебсайт или с
другите посетители, чрез споделяне на снимки и музика в блог,
публикуване на стена, изпращане и получаване на електронна поща,
изпращане на мигновени съобщения, и др.
Сайтовете за социални мрежи (social network sites) се
дефинират от Дана Бойд и Никол Елисън като уеб-базираните
услуги, които позволяват на хората: първо да изграждат свои
публични или публично-частни профили в рамките на една
ограничена система, второ да създават списък с други потребители,
с които те да споделят връзка, и трето да преглеждат и преминават

80
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през техния списък от връзки и такива, направени от други
потребители в рамките на системата81.
Според създателя на теорията за анализ на социалните
мрежи (analysis of social networks) Харисън Уайт, доразвита покъсно от Марк Грановетер и Бари Уелман най-общо социалната
мрежа е социална структура изградена от актьори (били те
индивиди, групи, организации) и връзките между тези актьори
(връзки като отношения, зависимости или взаимодействия) 82 . Все
пак според Хауърд Рейнголд съществува известна разлика със
социалната уеб-мрежа (social web) и сайтовете за социални мрежи
могат да се разглеждат като изследователски инструменти, които в
много по-голяма степен могат да изследват тези мрежи. Тези
инструменти имат силата да структурират и да правят видими
съществуващите онлайн взаимоотношенията, както и да създават
нови връзки. Така сайтове се фокусират върху изграждането и
отразяването на социалните мрежи или на социалните отношения
между хората, които споделят общи интереси, идеи, дейности,
събития в рамките на своите индивидуални мрежи.
Поради горните причини за тяхното използване ви е
необходим потребителки профил, които ви представя като
определен индивид. Профилите са описание на социалните
характеристики на отделните лица, които ги идентифицират в
социалните медии. Профилът съдържа специфична информация за
потребителя, като снимка на потребителския профил, биографични
данни, последните публикации, препоръки, скорошна активност и др.
С вашия потребителски профил вие може да създавате страници,
групи и приложения в социалните мрежи.
Страницата е публичен профил, позволяващ на лица,
фирми и други организации да създават автентично и публично
присъствие в социалните медии. Създаването на страница ще ви
помогне да привлечете подходящата аудитория и да я убедите да
следва или "харесва" страницата ви и да взаимодейства с нея.
81
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В групата можете да се сближавате с потребители, с които
споделяте едни и същи интереси и хобита. Можете да създадете
нова група или да станете член на вече съществуваща.
Присъединяването към група съмишленици е чудесен начин да
обмените идеи, да задавате и да отговаряте на въпроси и да
споделяте новини и съвети.
Социалните мрежи се характеризират с общи функции
като: приятели, последователи, харесвания, абонаменти, новини,
публикации, съобщения, събития и още много други.
Терминът Приятели в социалните мрежи означава група
хора, които познавате или с които искате да сте в контакт. Те могат
да видят личния ви профил и вашите дейности.
Следване или Абониране се използва когато искате да
видите актуализации на човек с който всъщност не сте приятели.
Вие виждате публичните им публикации, но те не виждат вашите,
нещо като еднопосочно приятелство. Това е лесен начин за
феновете да следват знаменитости или обществени фигури, без това
лице да се нуждае от отговор в натура.
Всички тези абонаменти се събират под формата на новини
в реално време за следените потребители.
С публикациите споделяте съдържание в социалните
медии. Това може да са вашите мисли, идеи, последните новини за
вашия живот, снимки, видеоклипове, документи или друга
информация, която искате да споделите с останалите. Ако искате да
общувате с някого лично без това да влиза в новините, трябва да му
изпратите съобщение. Така никой друг освен вас и този човек не
може да го види.
Бутоните "харесай", „сподели“, и „коментирай“ са найчестите начини, по които взаимодействаме в социалните мрежи,
затова те се превръщат в социални сигнали и за търсещите машини.
Мат Кътс от Google споменава, че социалните сигнали не
са част от алгоритъма, но въпреки това влияят на подобряването в
класирането на сайтовете 83 . Според друго проучване 84 % от
83
Matt Cutts & Amid Singhal. Google Official Blog. Finding more highquality sites in search. http://googleblog.blogspot.fi/2011/02/finding-more-high-qualitysites-in.html
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изследваните казват, че значително са повишили трафика си при
отделяне само на 6 часа седмично за публикуване в социалните
мрежи. В следствие на това днес бутоните за споделяне и харесване
са неизменен елемент от всеки сайт и неговото присъствие в
социалните мрежи е задължително.
Социалните мрежи имат много високо ниво на проникване в
съзнанието на хората, защото голяма част от тях са свързани чрез
акаунтите си в различни платформи за споделяне на опит,
документи и впечатления.
Всички ние обичаме да споделяме нашите мисли, идеи,
снимки и вдъхновения с нашите семейства и приятели, но
замисляли сте се за поверителността и сигурността на социалните
ви профили? Според едно изследване във всеки профил с повече от
1000 души се крият поне 3-ма злонамерени човека, които използват
информацията за криминални цели84.
Затова ако не сте запознати с настройките за
поверителността на използваните социални мрежи, лесно бихте
могли да станете жертва на фишинг, злонамерен софтуер, спам и
много други онлайн измами. Частите от лични данни, които
споделяте, биха могли да бъдат изложени на киберпрестъпници и
други лица, с които те споделят вашата информация.
Добра практика е да проверявате настройките си за
поверителност на вашите профили, като ги защитите с двуфакторно
удостоверяване. Внимавайте какво споделяйте, защото в големите
акаунти винаги има крадци на самоличност, които могат да ви
вземат социалния профил. Мислете преди да кликнете върху
непознати връзки и да инсталирате приложения от тях, защото те
могат да съдържат злонамерен софтуер.
Напоследък се заговори за проучване на възможността да се
използват социалните медии във военни операции, кибер
шпионаж или атаки на противниковото правителство. Събитията от
Арабската пролет през 2011 г. която предизвика революция в
Северна Африка и Близкия изток, чрез организиране в социалните

84

ENISA Threat Landscape Report. 15 Top Cyber-Threats and Trends. Final
Version 1.0, 2017;
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медии, както и използването им по време на изборите в САЩ и
референдумът за Брекзит го доказват.
Социалните мрежи са най-големия източник на трафик. Те
имат огромен брой посетители и същевременно са платформи за
връзка в реално време.
Европейския съюз и неговите държави членки годишно
докладват за демографските данни за социалните медии на
Евростат 85 . Те ни показват кой използва социалните медии, кои
платформи използват различни сегменти от населението, за какви
цели и колко време отделят на социалните медии. Актуалните
демографски отчети на социалните медии се предлагат
непрекъснато онлайн с местно, национално и европейско покритие.
След като ясно сте определили коя е вашата аудитория,
демографските данни в социалните медии могат допълнително да
ви помогнат да определите кои платформи да използвате, за да се
ангажирате целевата аудитория. Те могат да ви помогнат да вземете
информирани решения относно:
Какви
платформи
да
използвате
спрямо
местоположение, възраст пол, интереси?
С какъв тип съдържание се ангажира съответната
аудитория?
Позволява ви да адаптирате стратегията си за
социални медии към интересите и онлайн поведението на вашата
аудитория по отношение на съдържанието на съдържание, времето и
наситеността на публикациите, както и да подобрите взаимодействието и двупосочната комуникация в реално време.
Според националния статистически институт само 67,3% от
българските домакинства имат широколентов достъп до интернет
от домашни компютри, докато цели 85,3% от населението
достъпват глобалната мрежа извън дома, чрез мобилни телефони,
таблети и др. Това ще рече, че редовните интернет потребители в
България са около 4,7 милиона души, а останалите до 6 милиона
души я ползват частично, предимно за комуникация, търсене на
информация за стоки или услуги.

85

http://ec.europa.eu/eurostat [прегледан 22.06.2019]
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Почти всички от тях използват възможностите на различни
социални мрежи, включително за взаимодействие с органите на
държавната администрация (20,7%) или политически цели (13 %) по
данни на НСИ86.
А според изследванията на Samsung Techonomic Index от 2015
г. насам българите са първи в Европа по използване на социални
мрежи от мобилните си телефони.

Фиг. 38. Проникване на социалните мрежи в България 2018

Още по-ново проучване на Институт за изследване на
журналистиката „Ройтерс“ към университета в Оксфорд
затвърждава този факт, като съобщава, че България през 2018 г. е
сред първите три държави в света, които се доверяват най-много на
социалните мрежи – цели 42 % от респондентите87. В класацията се
намираме след Чили и Малайзия, преди Аржентина с 37 %.
Според същото проучване телевизията е основният
източник на информация в България, но въпреки това има
тенденция за постоянен спад на годишната и аудитория, което
застрашава нейната бъдеща роля за следващото поколение.
86

http://www.nsi.bg/bg/content/2722/информационно-общество [прегледан

22.06.2019]
87 Институт
за изследване на журналистиката „Ройтерс“ към
университета
в
Оксфорд:
Digital
News
Report
2018
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/bulgaria-2018/
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Класирането по използваемост на социалните мрежи в България е
показано в табл. 1.
№ Социална мрежа
1

Facebook

Доверие
за новини
73%

Доверие
за всичко
84%

2

YouTube

32%

70%

3

Facebook Messenger

18%

59%

4

Viber

14%

55%

5

Twitter

6%

14%

6

Instagram

5%

22%

Табл. 1 Доверие в социалните мрежи на българските граждани

Съществува конкретен баланс на съответните количествени
и качествени данни, от които се нуждаете, за да се уверите, че
използвате правилните социални канали за популяризиране на
вашият продукт, както и че подходите и съдържанието на
публикуваната информация ще доведат до успешно ангажиране на
вашата аудитория и по този начин постигане на вашите цели.
Количествените данни са информация за количествата; т.е.
информация, която може да бъде измерена и записана с цифри.
•
Местоположение
•
Разпределение на пола
•
Възраст
•
Професия
•
Доход
•
Честота на използване
•
Продължителност на употреба
Тези познания ще ви помогнат да разберете и изберете
социалните медии, които са най-подходящи за вас, както и часовете,
честотата и продължителността на публикациите ви.
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Качествени данни са информация за качествата;
информация, която всъщност не може да бъде измерена, в смисъл,
че тя не може да бъде сведена до числени стойности. Вашите
качествени данни за Вас са:
•
•
•
•
•
•

Интереси
Поведения
Разговор
Когнитивен процес
Концептуално и емоционално съдържание
Тенденции

Тези данни ще ви осигурят безценни познания за това, какво
се харесва на вашата аудитория по отношение на типа съдържание, с
което те са склонни да се ангажират. Това ще ви позволи да
приспособите съдържанието си, за да привлечете вниманието, да
достигнете и да ангажирате лесно целевата си аудитория.
Ангажирането означава да накарате аудиторията си да направи
нещо в отговор на публикацията ви (харесване, коментар, клик
върху снимка или връзка, споделяне).

Фиг.39. Световна карта на социалните мрежи
от месец Януари 2018 г. (Източник SimilarWeb и Vincos.it88)

Cosenza, Vincenzo. La mappa dei social network nel mondo – gennaio
http://vincos.it/2018/02/05/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-gennaio-2018/, 2018
88
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18.1. Facebook
Google e най-голямата търсеща машина, а Facebook e найголямата социална мрежа в света. Общо тя има над два милиарда
потребители по света и 3,3 милиона редовни български
потребители. Google.BG отчита това и разбира, колко интересен е
вашият сайт за хората – по харесванията, споделянията и
коментарите във Facebook!
Естествено, когато поствате там трябва да направите
профила си публичен, иначе ботовете няма да обходят вашите
линкове. Facebook е една изключително динамична система, която
постоянно се променя. Все пак можем да обобщим, че предлага
няколко варианта на участие в мрежата: профил, страница, група
и приложение.
От практиката се доказва, че Facebook страниците се
индексират в търсещите машини, особено в търсачката Bing. От
друга страна от особена важност е вътрешното търсене в самия
Facebook. За разлика от стандартното е организирано на две нива:
1. първо ниво е „автоматично генерирано“ – в момента,
който започнете да пишете се появяват резултати
свързани с предишни ваши търсения;
2. второ ниво е, когато натиснете „виж повече резултати“,
тогава се осъществява търсене в социалния граф, което е
различно за всеки човек, колкото по-близък е някой
приятел, толкова по-лесно го намираме.
Автоматичното генериране се определя от алгоритъм
наречен Edqe Rank. Той е създаден за да може с него Facebook да
класира съдържание, което ще се хареса на конкретния потребител
и да филтрира новините, показвайки само интересните истории.
Първото нещо, което виждаме когато влезнем във Facebook са
новините. Те са резюме на това, което се е случило наскоро с нашите
приятели. Всяко действие, което направят в социалната мрежа е
потенциална новина. Facebook нарича тези действия "Edge". Това
означава, че всеки път, когато приятел публикува актуализация на
състоянието си, коментира или хареса пост, маркира снимка или се
присъедини към някоя страница генерира „Edge“.
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Алгоритъмът е уникален и индивидуален за всеки
потребител и никой освен Facebook не знае как точно работи. Ние
имаме представа за него въз основа на емпирични доказателства от
практиката. Все пак в научните среди се коментира следния
известен модел за Edqe Rank (ER)89:
Е𝑅 = ∑ 𝑈𝑒𝑊𝑒𝐷𝑒
𝑒𝑑𝑔𝑒𝑠 𝑒

където, Ue e оценка на афинитет на субекта към публикуващия;
We – тегло на edge, който измерва различните
взаимодействия с обекта харесвания, коментари и т.н.;
De – фактор на разпад на времето, който се определя
въз основа на това колко отдавна е създаден съответния
edge.
Оценката на афинитета Ue е факторът, който показва колко
сте близо до лицето, което прави публикацията. Остойностява се
според това дали сте свързани с посоченото лице, колко пъти сте
коментирали неговите публикации и взаимодействали по някакъв
начин, колко общи приятели имате и т.н. Например, аз съм приятел с
брат ми във Facebook, пиша често на стената му и имаме 50 общи
приятели, затова аз имам висок афинитет с него и Facebook знае, че
вероятно ще искам да видя актуализациите му. Афинитетът обаче е
еднопосочен и брат ми има различен афинитет към мен.
Теглото на Edge We се определя от това, че всеки тип
действие има различна вероятност за осъществяване, според
усилията необходими за тяхното прилагане. Еdge Rank на даден
Facebook се основава на обекти и връзките между тях, подобно на
точкова система, показана на таблица по-долу90.
Това означава, че Facebook слагат повече точки на
дейностите, които изискват по-голямо усилие от потребителите.
Например, писането на коментар показва по-висока ангажираност
Jason Kincaid, ‘EdgeRank: The Secret Sauce That Makes Facebook’s News
Feed Tick’, TechCrunch, http://techcrunch.com/2010/04/22/facebook-edgerank/
90
Horanyi, B. Moving Beyond EdgeRank for Personalized Newsfeeds.
https://getstream.io/blog/beyond-edgerank-personalized-news-feeds/ 2018
89
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от натискането на бутона „Like“. Колкото повече сте обвързан с
дадения потребител толкова по-голяма оценка поставя и колкото
повече коментари имате от по-близки до вас потребители, толкова
по-голям ранг ще получите.
№
1
2
3
4
5
6

Събитие
Клик
Харесване
Коментар
Споделяне
Следване
Отписване

Вероятност
5,1 %
2,9 %
0,55 %
0,00005 %
0,00003 %
0,00002 %

Стойност
1
5
20
40
50
– 100

Табл. 2. Тегло на социалните сигнали

Разпад на времето De е функция с линейно затихване.
Колкото повече остарява една публикация, толкова повече точки
губи тя, защото това са "стари новини". Facebook просто умножава
историята с 1/t, където t е времето, което е изминало от
осъществяване на действието.
Как мога да оптимизирам Facebook страницата си за
EdgeRank? На този въпрос никой не може да отговори, освен самите
Facebook. Трудно е да се измисли алгоритъм, който да лъже
социалната мрежа, че съдържанието ви е интересно. Много по-лесно
е наистина да го направите интересно, като ангажирате феновете си.
Facebook дава много различни възможности за създаване на
съдържание. Публикувайте обекти, които насърчават взаимодействието, снимки, видеоклипове, интегрирайте социалните бутони,
задавайте въпроси и споделяйте игри.
Не трябва да забравяме, че Facebook може лесно да открива
кои постове са автоматизирани и кои са публикувани ръчно.
Автоматизираните постове се обезценяват, защото много често са
откровен спам.
От анализа на алгоритъма се вижда, че публикациите с
коментари получават повече Edge и съответно имат по-висок ранг.
Честотата на публикуване също косвено влияе на вашия
ранг, заедно с взаимодействието и коментарите на феновете. Ако
публикувате много рядко, феновете не могат да общуват с вас и
нямат причина да следват вашата страница. Ако пък е твърде често,
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те просто ще ви игнорират. Затова не трябва да досаждате с
постовете си.
Взаимодействието с феновете е може би най-важното нещо
в оптимизирането, затова създавайте групи по интереси и
споделяйте събития във Facebook от които хората да се интересуват.
Една от страхотните функции на Facebook е видеото на
живо. Можете да излъчвате публично в профила си, или само за
членовете на вашата група.
Може да закачите някоя от по-важните си публикации в
горната част на информационната емисия, като кликнете върху
бутона до публикацията и след това изберете опцията Пин
показване. Така ще заострите вниманието на посетителите към
даден проблем.
Използвайте инструмент на Facebook за анкети и създаване
на въпроси. Това ви позволява да подобрите комуникацията и е
полезно в редица случай.
Поради тази причина за да оптимизираме страницата си
трябва да изберем кратко потребителско име на Facebook
страницата от рода http://facebook.com/potrebitelsko.ime. То трябва
да отразява нейната същност, да включва ключова дума на
латиница, затова внимавайте като избирате ключовата дума за
вашата страница и най-вече с буквите “Ч“ и „Щ“. Също така
изберете внимателно най-подходящата категория за страницата ви,
това помага за по-добро листване. Още повече, че търсенето във
Facebook е базирано на точно съвпадение.
Друг важен момент е да попълним прилежно целия профил
в секция „За нас“. Така страницата е възможно да излезе дори преди
основния ви сайт в резултата от търсенето.
Силата на Facebook се крие в огромния брои потребители.
Средният български потребител е свързан с още 130 приятели и с
80 други страници, групи или събития, същевременно създава 90
единици съдържание на месец в профила си – линкове, коментари,
снимки и т.н. Предпочита да разглежда сайта сутрин, в ранния
следобед или вечер, затова разпределяйте публикациите си в това
време за да ги посетят повече хора.
Редувайте тематиката и съдържанието да са от различен вид.
Галериите от снимки не трябва да са с повече от 7-8 до максимум 15
снимки в един албум. Видео клиповете да не са по-дълги от 2-3
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минути, направете им интересна малка картинка (Thumbnail), дайте
на клипа си някакво закачливо име, качете го в Yotube и позволете
на хората да го споделят. Между другото 88 % от хората, които са
натиснали бутона „Like“ вече не се връщат на страницата!
За да се възползвате от цялата тази мощ и да я превърнете в
трафик към вашия сайт е добре да публикувате поне два пъти
седмично полезна информация в подходящото време, която ще
заинтригува хората. При разработването на страницата измислете
награди, игри, въпроси и други стимули, които са съобразени с
психологията на българските интернет потребители. За тях трябва
да се знае, че те не обичат да лайкват конкуренти, но ако направите
Фейсбук група по тема свързана със сайта ви може да се окаже, че е
нея се разискват различни теми. Членовете на групата се
възприемат като равни и е по-възможно да публикуват, а от време
на време да слагат и по някой линк към сайта си. Все пак ако трябва
да избирам за целите на оптимизацията, бих предпочел да имам
страница, а групите се използват например за курсове, където
обучаемите да споделят информация.
Google индексира връзките в постовете на Facebook
страниците, затова те също трябва да съдържат ключови думи в
заглавието, текста и хаштаговете. Сложете линкове към вашия сайт
и обратно от сайта към страницата. Обикновено основната
информация се поставя на уебсайта, а във Facebook публикувайте
интересни части от публикацията си с картинка и линк към
съответната страница на сайта.
За да бъде един уебсайт напълно подготвен да комуникира с
Facebook, е нужно да се използва Open Graph Protocol. Почти
всички най-големи и популярни уебсайтове го поддържат. Неговата
интеграция превръща всяка една страница в обект от т.нар.
социален граф. Това позволява на страницата да има същата
функционалност като всеки един обект от Facebook. Освен това той
предоставя пълен контрол над това, каква точно информация се
споделя във Facebook. Open Graph Protocol напълно олицетворява
идеите, заложени в отдавна популярната платформа WEB 2.0.
Open Graph Protocol-a (OGP) представлява поредица от метатагове, които синтезират най-важната информация за страницата и
обектите в нея в разбираем за Facebook вид. Те се слагат по същия
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начин както всички останали мета тагове в head секцията на
страницата.
За правилна валидация на страницата е добре да се използва
doctype който работи с RDF като:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01+RDFa
1.0//EN "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/html401-rdfa-1.dtd">
Ето какво представляват на практика OGP meta таговете:
<meta property="og:title" content="Заглавие, което ще се появи в
социалния граф" />
<meta property="og:type" content=" типа на страницата дали е изображение, видео, статия, блог или сайт " />
<meta property="og:url" content="адрес на страницата" />
<meta property="og:image" content=" линк към изображение,
минимум 200х200 пиксела в отношение повече от 3 към 1“ />
Можете да използвате Open Graph протокола или
използвайте този инструмент smo.knowem.com 91 за да проверите
дали страницата е оптимизирана да се появява по правилния начин
в социалните мрежи.

18.2. Instagram
Instagram е приложение собственост на Facebook, което
позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове с
акцент върху използването на мобилни устройства.
Instagram има повече от един милиард потребители по света,
които излъчват над 500 милиона публикации на ден. 30% от
американските младежи (които ще търсят работа в следващите 2-5
години) смятат Instagram за най-важната социална мрежа, преди
Facebook с 23 %.
За България постепенно Instagram се превърна във втората по
сила социална мрежа с около един милион български потребители по
данни на Alexa за 2018 г. Това се доказва с предлаганата реклама от
91
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Ads Manager на Facebook в който може да се таргетира рекламно каре
за потребителите на Instagram в България, който са малко повече от 1
милион. Поради тази причина тази социална мрежа съвсем
закономерно влезе в маркетинговия микс, като социален канал за
постигане целите на българските компании.
При публикуване Instagram предлага две възможности:
информацията да се публикува като традиционно съдържание и в
„истории“ (Instagram Stories). За традиционното съдържание трябва
да създавате качествени постове, а във втория канал за историите
може да добавяте моментното, Неангажиращо, но интересно
съдържание. Съдържанието в историите изчезва след 24 часа, така
че то е за моментни снимки.
Поддържат се всички видове изображения и видеоклипове
с дължина от 3 до 60 секунди, което значи, че трябва да спечелите
вниманието на посетителите още в първите секунди на излъчването.
Алгоритъмът
на
Instagram
класира
най-напред
съдържанието, което е най-вероятно да бъде искано от потребителя
въз основа на миналата му ангажираност.
За да оптимизирате вашия Instagram, следва да направите
следните неща:
1.
изберете подходящо име за организацията си с
включена ключова дума;
2.
направете бизнес профил и го свържете с другите
социални мрежи Facebook, Twitter, Tumbler, Flickr, Foursquare и т.н.
3.
сложете линк към сайта си във вашата биография;
4.
добавете локация към място свързано с дейността на
фирмата;
5.
публикувайте релативна информация;
6.
персонализирайте вашите постове, като използвате
различни Instagram филтри и маркери за снимките;
7.
винаги използвайте висококачествени изображения
или приложение като Canva за добавяне на текст към снимките с
добра типография;
8.
отговаряйте на положителните коментари и
ангажирайте хората, които ви следват;
9. добавете Calls-to-Action бутон;
10. използвайте хаштагове.
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Значението на идентичността на марката върви винаги с
конкретен хаштаг. Ако винаги ги поставяте при публикуване,
вашите изображения ще се асоциират с бранда. Така може да
разказвате историята на марката, чрез изображения. В последствие
ще можете да анализирате популярността на марката с различните
инструменти, които трябва да отговарят на въпросите:
 Хаштагът набира ли популярност?
 Кои хаштагове се използват от последователите и
кои привличат посетители?
 Кои са вашите последователи и какъв вид
съдържание се представя най-добре?
За анализ на данните и статистика за постигане на целите в
Instagram въведоха Insights tool, който може да се достъпи, чрез
свързване с Facebook бизнес страниците и инструмента за платена
реклама Facebook Ads Manager, тъй като двете социални мрежи са
на един и същ собственик. Друг вариант за анализ на информацията
е да ползвате приложение на трети страни като iconosquare.com 92.
Този инструмент показва данни за последователите ви, най-добрите
времена за публикуване, най-често използваните хаштагове и др.
Много полезен в това отношение може да бъде и
инструмента за автоматично публикуване по планиран график
Hootsuite. Ако например, създадете хаштаг с име като #име-на-сайт
или #ключова-дума, можете да създадете поток за търсене на
съответния хаштаг и лесно да разберете кой използва или харесва
вашето съдържание.
Друг инструмент с който може да вградите Instagram
постовете си във вашия сайт под формата на галерия или слайд шоу
е SnapWidget.
За оформление на изображения и за колажи може да
използвате филтърът Layout, които ви позволява да комбинирате
няколко снимки в едно изображение или ефектът „бумеранг“.
Много полезни са външния редактор на изображения vsco.co93 или
приложението за стабилизирани видеоклипове Hyperlapse.

92
93
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За професионална работа от настолен компютър трябва да
инсталирате разширението за браузера Google Chrome наречено
Web for Instagram™. С негова помощ ще може да качвате снимки от
компютъра си, а не само от мобилния телефон.

18.3. Twitter
Twitter e безплатна услуга за микроблогинг, която има над
330 милиона потребители, като 33 % от тях са над 45 г., а цели 54 %
го използват от мобилния си телефон94. По-голямо разпространение
има в САЩ и беше любимата социална мрежа на Ислямска държава.
В България няма голямо разпространение, но е препоръчително да се
използва за оптимизация на сайтове предназначени за външна
аудитория. Все пак това не е само канал за контакт с клиенти, а
служи и за предаване тежест на уебсайт по фактора за социалните
сигнали от алгоритъма на Google.
Twitter ви дава право да публикувате кратки NoFollow
линкове. В началото бяха с големина до 140 знака, но от септември
2017 г. ги увеличиха двойно до 280 знака с което се превърнаха в
система за микроблогинг. Препоръчителната честота на
публикуване е два пъти на ден и задължително трябва да отговаряте
на коментарите. Най-важно е да споделяте интересни неща и чужди
twitty, за да не ви помислят за спамър. Първите 35-40 символа от
вашия туит имат най-голямо SEO значение и именно там трябва да
се разполагат ключовите думи.
Настройките по подразбиране за Twitter са публични. За
разлика от Facebook, където членовете трябва да одобрят социалните
връзки, всеки може да следва всеки, който е в публичния Twitter. Има
и опция за Частен профил. В този случай само хората, които искате,
ще могат да виждат потребителския ви профил.
За да се свържат чрез tweets и да започнат разговори или да
открият обща тема, членовете могат да добавят тъй наречените –
Hash тагове. Те служат за отбелязване на основните неща, чрез
знака „#“ преди важната ключова дума, например, „#военна
техника“. Twitter поддържа лист от туитовете, в които се запазват
94
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думите отбелязани с Hash таг. Така хората интересуващи се от тези
думи ще ви открият по листа от Хаш тагове.
Ако не ви стигат броя на разрешените символи за
публикуване в Twitter може да използвате скъсени с bit.ly URL
адреси, но винаги когато е възможно поставяйте оригиналния,
нескъсен URL за да може потребителите да виждат къде отиват.
Така ще ви имат повече доверие. Ако качвате снимка също слагайте
ключови думи за име на файла.
Запазвайте по-важните си туитове с линка favorite – по този
начин те се записват в профила ви и ще получат по-голяма тежест.
Добавете своя профил в Twitter в сайтове като WeFollow.com и ще
могат да ви откриват още повече потребители.
И тук е добре да изберете добро потребителско име с
ключова дума не по-голяма от 15 символа. То ще бъде и URL на
вашия профил. Най-добре е то да включва бизнеса ви и града в
който се намирате в помощ на локалното SEO. Twitter не генерира
Meta описание на връзката в резултата от търсене, но там
визуализира служебен текст с включени вашето потребителското
име и началото на информацията, въведена в секция „За нас“, затова
внимавайте какво ще напишете там.

18.4. Други социални мрежи
На следващо място трябва да поставим руската социална
мрежа „ВКонтакте“ – VK.com, която има малко под половин
милион български потребители.
Интересно е, че само преди две години тази социална мрежа
се класираше след Twitter, но към 2019 г. тя вече има значително
влияние и вече е на трето място в класацията, като продължава да
пълзи нагоре.
Мрежата за социално запаметяване Pinterest е подходяща
от гледна точка на SEO оптимизацията, защото всички линкове в
личния ви профил са „follow”.
Търсещите машини като Google бързо ще ги индексират и
позиционират на подходящо място в SERP. Още повече, че като
всички социални мрежи Pinterest дава добър трафик към сайта ви.
Освен това посетителите от Pinterest се задържат доста по-дълго на
страниците от колкото тези от Facebook.
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Любопитно е, че по-голямата част от потребителите на тази
социална мрежа са жени, поради което е особено подходяща при
публикуване на продукти предназначени за дамската аудитория.
От психологическа гледна точка е доказано, че
потребителите обожават да събират и публикуват интересни
картинки и видео клипове. Именно на този факт се дължи успеха на
сайтове като Instagram и Pinterest.
Друга употребявана мрежа у нас е LinkedIn, която също
може да донесе значителен трафик към сайта ви от регистрираните
в нея 2 милиона фирми.
Тя предлага услугата SlideShare, чрез която може да
споделяте документи, презентации и видеоклипове. Този тип
съдържание помага лесно да достигнете до целева аудитория,
защото 80 % от нейните потребители използват целенасочено
търсене, чрез което се изгражда добра онлайн репутация с
правилната аудитория95.
Приложенията за споделяне на видео и снимки достигнаха
нови нива на популярност през 2018 г. Три от тях вече са сред 10-те
най-сваляни приложения в света, показват данни на Sensor Tower.
Китайската компания ByteDance притежава две от тях – TikTok и
Vigo. Третото принадлежи на американската технологична
компания Facebook – Instagram.
Поради тази причина една от най-популярните социални
мрежи сред българските тийнеджъри за 2019 г. е TikTok с чиято
помощ се правят много забавни музикални клипове. За две години
приложението натрупа повече от 1,3 милиарда потребители по
света. Интересното тук е, че има две версии: една за западните
страни и съвсем друга за Китай.
Всяка от горе написаните социални мрежи по същество е
иновация, а според изследванията на Еверет Роджърс всеки, който
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се ангажира с иновации принадлежи към някоя от следните групи
потребители96:

Иноватори (2,5%) умни хора, които виждат промяна
(в социалните мрежи това са използващите Foursquare, Tik Tok,
Instagram и новите социални приложения)

Ранно приспособяващи се хора (34%) уважавани
личности и лидери (Linkedin);

Ранно мнозинство 34% – скептици, които приемат
новите идеи, след като започне да ги използва мнозинството;

Изоставащи 16 % – традиционалисти, които
приемат нова идея само когато е станала обща (Facebook).

Фиг. 40. Типове потребители според относително време t
за приемане на социалните мрежи.

В крайна сметка с помощта на социалните мрежи може да
анализирате социалните групи и като минимум ще допринесе за
повишаването на видимостта на вашия уебсайт и ще увеличи
социалната ангажираност на вашата фирма или организация.
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18.5. Организиране, планиране и
автоматизация на съдържанието в
социалните медии
Организирането, планирането и автоматизирането на
част от процеса, свързан със създаване на съдържанието на
социалните ви медии, може да ви донесе много предимства, като
намалите времето и ресурсите, необходими за публикуване в
различните платформи на дневна, седмична или месечна база.
Наличието на рамка (календарен план) за социално медийно
съдържание ще ви позволи да използвате инструментите за
управление на социалните медии и по-лесно да планирате
дейността си предварително, вместо да актуализирате постоянно
през целия ден. Рамката трябва да съдържа всички видовете
съдържание, което да публикувате в социалните медии, дата, час на
публикуване и план за оценка на резултатите. Не забравяйте, че вие
ги използвате не за забавление, а като маркетингов инструмент.
Тези публикации трябва да водят трафик към вашия сайт в който се
предлага даден продукт или услуга.
Психологията на човешката памет е такава, че за да започнат
да обръщат внимание на дадена информация, хората трябва да я
видят няколко пъти. Затова ви предлагам следната ефективна
методика доказана от практиката за създаване на социален календар
за споделяне на публикациите от сайта в социалните мрежи.

Табл. 2. Социален календар за споделяне на 1 пост

Тънкостта на това предложение е, че в един и същи месец
всеки един пост трябва да се публикува минимум 19 пъти!
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За целта може да използвате някои от инструментите за
социална автоматизация и да планирате публикуването му в
правилното време по предложения график.
В последствие автоматизираното публикуване превръща
социалните мрежи в оръжие за масово поразяване.
В днешно време тази практика е по-близо до черното SEO и
специалистите не го препоръчват за създаване на общност. Въпреки
това глобалният свят ни принуждава да бъдем навсякъде, защото
нашата аудитория е навсякъде!
Не е странно, че много от потребителите имат профил не
само в една социална мрежа. Проблемът идва, когато искате да
подадете информацията си в своите социални отметки и започнете
да я въвеждате една по една във Facebook, Instagram, Twitter, Digg,
Svejo.net и т.н. От друга страна публикуването в социални мрежи
или букмарк сайтове е редовен и надежден източник на трафик. В
редица експерименти по дадена ключова дума между сайтове с
различен Page Rank, след качване в определен списък от социални
мрежи и bookmark сайтове се е случвало класирането да се промени
в полза на този качен в повече социални мрежи.
Автоматизацията на публикуването в социалните мрежи
бива два вида – кроспостинг и мултипостинг.
Crossposting е акт на публикуване на едно и също съобщение
до множество информационни канали, което е различно от
multiposting, когато се публикуват различни съобщения за едно и
също нещо. Това е форма на тролинг, което ще разгледам малко подолу.
Концепцията Crossposting, като термин идва от Английски
език и значи кръстосано публикуване в социалните мрежи. От една
страна те предоставят безплатни линкове и огромно увеличение на
трафика, а от друга безплатна реклама на предлаганата стока или
услуга пред избрана аудитория. Crossposting от своя страна може да
се разграничи на следните подвидове:
1. Ръчен постинг в няколко социални мрежи едновременно.
Това е вариант за разпространение на вашето съобщение в различни
източници, чрез използване на бутони или обвързване на акаунтите
в няколко социални мрежи. Този метод отнема малко повече време,
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но според мен е най-продуктивен. Например: Twitter позволява да
публикувате съобщението си успоредно с него и в други социални
мрежи, ако накрая поставите символите #fb за Фейсбук или #vk за
Вконтакте и т.н. Linkedin позволява да добавите в Twitter, като под
съобщението поставите отметка в квадратчето Twitter. Руската
социална мрежа LiveJournale позволява да се обвърже с Фейсбук,
Вконтакте и Twitter, а от друга страна тя е лесно податлива за
обвързване с някой приложения.
2. Полуавтоматичния постинг е вариант, който става по
подобие на ръчното качване, но по-бързо от обикновено с
автоматизирано попълване на уеб формите. Пример за това е
специално разработения в Postvai.com онлайн инструмент наречен
„Социалсъбмитер“, който качва в 11 български социални мрежи и
букмаклет сайтове за едновременно отваряне на списък от линкове
наречен „Мултилинк“, който може да се използва съвместно с
някой добавки за бързо попълване на форми, като InFormEnter 97 и
Fireform за Mozzila или разширението FormBox за Google Chrome 98.
3. Автоматичен постинг в социалните мрежи е следващият
вид кроспостинг. Това се постига, когато текстът се копира от RSS
емисии на редовни интервали от време и се публикува без вашата
намеса в социалните мрежи. Може да го направите, чрез употреба
на специални онлайн услуги или специално написани скриптове. За
тази цел се използват онлайн услугите на IFTTT.сом 99 . Това е
инструмент, който може да свърже акаунтите ви във всички поголеми социални мрежи и ви позволява да изпълнявате създадени
от вас действия и рецепти. Например, може да свържете която и да
е RSS връзка с Facebook page и когато се появи нова статия да бъде
постната автоматично в Facebook, Тwitter и всичко, което се сетите.
Дори може да ви изпраща имейл или SMS след случване на избрано
от вас събитие.

https://addons.mozilla.org/bg/firefox/addon/informenter/ [прегледан 22.06.2019]
https://chrome.google.com/webstore/detail/formfiller/bnjjngeaknajbdcgpfkgnonkmififhfo [прегледан 22.06.2019]
99
https://ifttt.com/discover [прегледан 22.06.2019]
97
98
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Има още няколко онлайн инструмента, които ви осигуряват
различни нива на автоматизация в комбинация според съответните
нужди. Например, всеки сайт има RSS линк от рода на moiasait.com/feed – може да го вземете и да го сложите в следните три
сайта Time2post 100, Pistonposter 101 така постовете ви автоматично ще
се публикуват в над 14 социални мрежи напълно сами.
Безплатните планове на тези сайтове позволяват на първия
да публикува в Twitter, Facebook, Вконтакте и Linkedin. На втория
до 3 мрежи по избор, а на третия до 7 социални мрежи и блогове.

Фиг.41. Автоматизация за социалните мрежи (Вариант)

Сред онлайн решенията безспорният лидер е Buffer 102, чрез
който може да качвате безплатно в най-големите социални мрежи в
света: Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, освен това може да го
настоите да публикува от RSS източник.
Също много добър инструмент за автоматизация на
публикуването е http://www.pistonposter.com/ с 13 страхотни

100

https://t2p.pw/ [прегледан 22.06.2019]
http://www.pistonposter.com/ [прегледан 22.06.2019]
102
https://buffer.com/ [прегледан 22.06.2019]
101
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социални мрежи предимно руски, но с включени WordPress, Blogger
и още някои известни канали.
Други подобни услуги за автоматично публикуване са
hootsuite.com, onlywire.com, time2post.ru, bposter.net, postquickly.com
и socialmarker.com103.
Също така за препоръчване са и няколко букмарклет бутони
и разширения на браузер за полуавтоматичен събмит, като:
shareaholic.com и AddToAny104.
Освен това може да настроите сайта сам да публикува в
социалните мрежи, като използвате плъгините Publicize или Social
Networks Auto-Poster за WordPress 105.
Later.com предоставя безплатно планиране на 30 изображения
месечно и анализ в Facebook, Instagram, Twitter и Pinterest.
На таблицата по-долу може да видите сравнение на техните
функции.

Табл.3. Сравнение на възможностите за автоматично публикуване

От представената по-горе таблица с възможностите за
безплатно публикуване се вижда, че с комбинация от 2 инструмента
по ваш избор може да обхванете най-използваните социални мрежи.

https://hootsuite.com/ [прегледан 22.06.2019]
https://www.addtoany.com/ [прегледан 22.06.2019]
105
https://bg.wordpress.org/plugins/social-networks-auto-poster-facebook-twitter-g/
[прегледан 22.06.2019]
103
104
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Автоматизираните инструментите за управление на
социалните медии позволяват на потребителите да свързват
няколко социални медийни профила и да управляват, наблюдават и
анализират взаимодействия от едно табло за управление.
Повечето уеб мрежи позволяват автоматизирано и в реално
време публикуване на няколко канала; например, една и съща
публикация може да бъде изпратена на Twitter, Facebook и LinkedIn
с едно кликване.
Освен това такива инструменти, които често се предоставят
като безплатни, позволяват на лица, участващи в социалните медии,
да следят разговорите и да оценяват интереса на своите последователи.

18.6. Проследяване и анализ на
информацията в социалните медии
В структурно отношение, социалните мрежи се състоят от
възли и връзки между тях, които могат да бъдат измервани,
наблюдавани, визуализирани и оценявани. Възлите се асоциират с
отделни хора, групи, организации или страници, които са
взаимосвързани по един или няколко начина, включително чрез
възможности за споделяне на информация, съхраняване на социални
контакти, установяване на сродни интереси, общо членство в
организации, участие в събития и т.н. Изследването и анализът на
тези възли и връзки ще ви помогне да оцените ефективността на
публикациите, да идентифицирате важни личности, лидери в
мрежата или аутсайдери, да изградите взаимоотношения с тях, да
разберете какво съдържание работи и какво не.
Анализът на информацията в социалните медии се извършва
въз основа на наблюдение, събиране и интерпретиране на
количествени и качествени данни с цел вземане на информирано
решение от собственикът им.
Количествените метрики са тези, които могат да се
изчислят числово,
без да се съобразяват с резултатите от
използване на социалната мрежа. Това са средни стойности,
проценти, коефициенти и съставни метрики на възлите на
социалните мрежи. За съжаление, изпълнението и анализът на тези
стойности е не е достатъчно за постигане на поставените цели при
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употреба на социалните медии. Затова освен количествени
показатели, трябва да се търсят и качествени показатели за анализ
на социалните мрежи.
Качествените показатели за анализ са комбинация от
количествени метрики, които показват успеха на социалните мрежи
за постигане на зададените цели. В интернет маркетинга са приети
четири основни показателя, който могат да го покажат независимо
от социалния канал, в който участвате:
1.
Честота на разговорите – получава се от броя на
коментарите разделени на публикуваните постове, като целта е да
постигнем по-висока честота на разговорите.
2.
Процент на усилване – броя на споделянията делено
на броя на постовете, което говори за ангажиране на целевата
аудитория.
3.
Размер на аплодисментите е броя на кликовете и
лайковете делено на публикуваните постове, което обяснява
положително настроената аудитория.
4.
Икономическата стойност на дадената ключова дума.
Необходимите данни за извършване анализ на социални
мрежи могат да се събират по два начина: автоматично, чрез
използване на софтуерни инструменти или чрез провеждане на
анкети и интервюта.
Инструментите за анализ на социални мрежи се отличава
с голямо разнообразие от гледна точка на функционалност и
визуализационни възможности. Една част от тях са разработени
специално за генериране на динамични визуализационни картини,
други са комбинация от сложни аналитични алгоритми и методи за
визуално представяне на данните, трети са фокусирани върху
процедурите за анализ и чисто теоретично могат да се разделят на
три основни групи106:
1.
Научен софтуер за визуализиране на големи
мрежи и масиви от данни. Такива са безплатната програма Pajek
за анализ и визуализация на големи мрежи, Visone и ORA
Иванова, М. Платформите за визуализация на социални мрежи –
средства оптимизиращи работата на анализаторите. CIO, брой 4, 2018
106
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(Organizational Risk Analyzer) за статистически анализ на сложни
системи. Други две са TouchGraph и MentionMap, които дават
възможност за интерактивна Java визуализация на свързаността на
приятелите в социални мрежи, чрез съществуващи данни във
Facebook, Google и Amazon.com и създаване на интерактивна карта
на имената на приятелите и хаштаговете в мрежата на Twitter.
2.
Собствени инструменти за анализ на социалните
мрежи, каквито са:
Facebook Insights за анализ на Facebook страници с
повече от 30 потребители. Той предоставя подробни статистически
данни за вашите публикации и ангажираността на потребителите,
включително демографски данни, местоположение и др. За да
използвате инструмента след като влезнете в страницата си във
Facebook, кликнете върху "Анализи" в горната част. Отляво ще
намерите меню с групи данни за общ преглед, харесвания, обсег,
действия, събития, хора, преглед на страницата и други
впечатляващи данни.
Instagram Insights предлага широк набор от данни за
потребителския ви профил, публикации, истории и реклами. Той
също така съдържа подробна информация за вашите последователи,
като например най-активните им времена и дни. Може да го
достъпите само от бизнес профил.
Twitter Analytics предоставя 28-дневно обобщение на
потребителския
ви
профил,
посещенията,
растежа
на
последователите, споделянията, кликвания и импресиите. Освен
това Twitter предлага инструмент за разширено търсене
https://twitter.com/search-advanced?lang=bg, чрез който лесно може
да намерите стари постове, хаштагове, споменавания на
потребители от определена дата до определена дата или определено
място и още много др.
Таблото за управление на Pinterest също има бизнес
опция за показване на статистически данни на аудиторията, броя на
импресиите и последователите и т.н.
Ако сте създали Career Pages в LinkedIn, вие също
имате достъп до статистиката за фирмената марка.
YouTube Analytics е цялостна система за
проследяване на ефективността на видеоклиповете и каналите ви,
която отчита множество показатели, включително прогнозни
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източници на трафик, време за гледане, приходи, ефективност на
рекламите, задържане на аудиторията и др.
3.
Инструментите за анализ на трети страни, са
платформи, които събират разнообразие от данни и ви помагат да
анализирате други потребителски акаунти, определени хаштагове,
ключови думи или да направите лингвистичен анализ или качествен
анализът на настроенията.
Хаштаговете са от съществено значение за
проследяването на социални разговори и генерираното от
потребителите
съдържание.
Затова
е
препоръчително
предварително да си създадете хаштагове с името на вашата марка,
които да следите с различни инструменти. Например, такива
инструменти са RiteTag, който работи с всички социални мрежи,
hashtagify.me 107 , Socioviz.net 108 , TweetReach 109 и TweetBinder 110 за
Twitter и pixlee.com 111 , който предлага седмични доклади за
статистиката на хaштaговете и анализ на съдържанието на
Instagram.
За анализ на настроенията може да се използва
tweetpsych.com, който изгражда психологически профил на
потребителя по последните му 1000 поста и предоставя други
потребители, които мислят като него или такива които са
отрицателно настроени. А ако искате да определите емоционалния
стил на писане, социалния стил и начина на мислене на собственика
на акаунта, използвайте analyseword.com112
За семантичен анализ и откриване на знания може
да се използва програмата на Ontotext, която предлага моделиране и
визуализиране на семантични данни, която чрез машинно обучение
може да извлича до една база данни безплатно113.
https://hashtagify.me/hashtag/tbt [прегледан 22.06.2019]
https://socioviz.net/ [прегледан 22.06.2019]
109
https://tweetreach.com/ [прегледан 22.06.2019]
110
https://www.tweetbinder.com/ [прегледан 22.06.2019]
111
https://www.pixlee.com/instagram-analytics [прегледан 22.06.2019]
112
http://www.analyzewords.com/index.php
113
Маринов, Г. Практическо ръководство за работа на обучаваните с
платформата за дистанционно обучение Blackboard™ 9.1. във Военна академия „Г. С.
Раковски
107
108
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Cyfe e мултифункционален инструмент, който ви
позволява безплатно да създадете до 2 персонализирани табла за
управление, запълнени със статистически данни от десетки
маркетингови инструменти. Разделът му за социални медии ви
позволява да синхронизирате всички основни мрежи и да изтегляте
обобщени отчети за тези, които следвате или отделни за профилите,
които управлявате114.
С помощта на buzzsumo.com може да видите какво
споделят потребителите по дадена тема и в кои сайтове и социални
мрежи за да разберете най-популярното съдържание за
аудиторията115.
За търсене във Facebook, което може да бъде много
объркващо при използване на собствената им търсачка, се
препоръчва онлайн помощникът за търсене Graph.Tips 116 или
stalkscan.com 117 . С тяхна помощ може лесно да откриете
публикувания преди известно време пост, да сравните няколко
Facebooк акаунта или да разузнаете предпочитанията, любимите
места и друга информация за даден потребител. Други подобни
свободни инструменти за влизане в която и да е Facebook страница
са LikeAlyzer и Sociograph.io118.
Може да проверите споменаванията за даден бранд
или съществуващи за него страници в социалните медии със
социален разузнавач - soc.c3h.ru, който показва общия броя на
споделянията и харесванията от потребителите на даден URL адрес.
Съществуват и инструменти за шпиониране на
действия в мрежите Вконтакте, Одноклассники или в Instagram като
city4me.com и vkspy.by119.
С помощта на разработката на института в
университета в Илинойс botometer.iuni.iu.edu може да проверите
каква е вероятността дадена Twitter сметката да бъде бот.

https://www.cyfe.com/ [прегледан 22.06.2019]
https://buzzsumo.com/ [прегледан 22.06.2019]
116
https://graph.tips/beta/ [прегледан 22.06.2019]
117
https://stalkscan.com/ [прегледан 22.06.2019]
118
https://sociograph.io/landing [прегледан 22.06.2019]
119
https://vkspy.by/ [прегледан 22.06.2019]
114
115
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Споменаванията на определена ключова дума по
форумите могат да се проверят с boardreader.com
В крайна сметка посочените инструменти са една много
малка част от възможните инструментите за анализ на социалните
медии, които може да намерите при търсене в Интернет. Все пак се
надявам този списък да ви даде първоначален преглед на наличните
инструменти и да ви помогне в процеса на вземане на решения.

19. Употреба на сателитни
сайтове
За да постигнете добро класиране трябва да захранвате сайта
си с редовни линкове, а какво по-добро от това те да са под ваш контрол. За тази цел се правят т.н. сателитни сайтове, посветени на някаква част от информационната операция, респективно ключова дума.
За целта може да си направите на друг хостинг или на
безплатните системи за блогове от рода на Blogger и WordPress
независими акаунти с домейн включващ някаква ключова дума. Найдобрия вариант е домейна да бъде на кирилица. След което е добре
направите линк билдинг на всеки един от сателитните сайтове в
същите директории и места, където сте качвали и основния си сайт.

За сателитните сайтове важат същите
правила за оптимизация, както
на всеки друг сайт!

Те трябва да имат качествено, уникално съдържание, а не
само банери и линкове. Пишете статиите по същия начин с полезно
съдържание и ги публикувайте в социалните мрежи.
Най-добре е да си отглеждате няколко свързани сателитни
сайта, които взаимно се подкрепят и израстват. При това положение
внимавайте връзките между тях да не са реципрочни, за да не ви
накаже Google. Например, ако имате три сайта, третият трябва да води
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към първия и втория, вторият – само към първия, а първият – към
никой от останалите два. Така ще избегнете т.н. крослинкинг.

Фиг.42. Линкване на сателитни сайтове към основния

Друг вариант е да поставяте линковете по важност, от помаловажния към по-важния сайт. Има техника за линк билдинг
наречена LinkWhell с която се прави следното: линк от сайт 1 към
сайт 2 и към основния ви сайт, линк от сайт 2 към сайт 3 и към
основния ви сайт и т.н.

Фиг.43. Линкване на сателитни сайтове (Вариант)

Сателитните сайтове са задължителен атрибут при
оптимизацията, но трябва много да се внимава с тяхната употреба,
защото както могат да ви помогнат, така и може да ви накажат
заради тях.
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20. Локално насочване на
уебсайт
Съдържанието е най-важно за оптимизацията на даден сайт, а
за да има качествено съдържание трябва добре да се знае съответния
език на държавата за която е насочен сайта. Поради тази причина ако
институционалния уебсайт е предназначен за аудитория от различни
държави трябва да се създадат езикови версии на сайта.
При техническото решение на проблема практиката показва,
че е добре тези версии да бъдат разположени в поддиректории, а не
в поддомейн, за да може ефекта да се отразява на основния домейн.
Ако сайтът вече разполага с различни версии за отделните страни, е
препоръчително те да се посочат в Google Search Console, коя
версия на коя страна отговаря 120 . Това ще помогне да се покаже
правилната версия на сайта при търсене от съответните страни. Ако
те имат еднакво съдържание, но са предназначени за различни
държави Google показва само една от тези версии, така няма да
бъдете наказан целия уебсайт за дублирано съдържание. Поради
същата причина не е добре да се слага в една и съща страница,
информация написана на два или повече езика. Търсачката не може
да разбере кои език от тях е водещ. За нейно улеснение може да се
добави тага <hreflang>, който оказва езика.
Най-добрият вариант е да се направи изцяло нов сайт за
всяка държава с домейн с разширение специално за тази страна и
сървър разположен в нея. Това дава допълнителни плюсове при
търсене, а освен това може да се обвърже старата версия на сайта с
новия сайт или да се направи редирект.
Локалната оптимизация e специално оптимизиране на
уебсайта за отделните градове и региони по определени ключови
думи. Когато потребителите са указали в профила си, че се намират
в даден град, търсачките показва първо резултати от този град.
Затова локалното насочване никак не е за пренебрегване като
фактор за повишаване видимостта на уебсайтовете. Инструментът с
120

Google Search Console. Irrelevant keywords. 2016.
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който най-лесно може да се направи това се нарича Google+ Local.
Практиката при работа с него показва, че е добре да се сложат
снимки в профилите, те излизат в резултатите от търсене и така ще
привличате повече хора, които искат да разгледат снимките.
Посочването на бранда и адреса на институцията е от значение и
помага при класирането сред останалите локални резултати.
Освен задължителната употреба на Google Locale е добре да
се регистрира организацията във всички налични локални
директории, а посетителите на уебсайта да се стимулират да
оценяват, коментират в социални мрежи като Forsquare.
Относно хипервръзките, които се създават, е необходимо да се
поставя „anchor“ (котвен текст) с името на бранд и мястото или града в
който се намира организацията. Добре е името на града или района за
който се оптимизира, заедно с бранда да бъдат вкарани като ключови
думи в таговете title, meta description, URL, заглавията и подзаглавията,
в съдържанието на текстовете и изобщо на всички възможни места в
сайта. Например, ако имаме уебсайт на военно окръжие с център за
набиране на войници в Сливен, трябва да вкараме ключовите думи
„набиране на войници в Сливен“. След което е необходимо да се
напишат няколко текста с това заглавие и да се разпространят в
местните сайтове. Анализа показва, че особено ценни са линковете от
домейн съдържащ името на града за който се оптимизира.
Добра практика е създаването на страница за контакти в
сайта, която да има пощенски код, GPS координати, бранш, лого,
работно време и т.н. Освен това за постигане на оптимален резултат
институцията трябва да се отбележи в MyMaps. Това е форма на
букмаркинг в Google, чрез която се отбелязват места, които са
посещавани от хората. За всяко изображение и видео, което се качва
в интернет задължително трябва да се посочват GPS координати в
данните за файла, това помага много при локалната оптимизация.
Даже би могло да се направи един KML файл, който съдържа GPS
координатите. Той се качва на сървъра на уебсайта и се поставя
адреса му в XML sitemap на институционалния сайт. Така данните
ще се показват в Google Maps и Google Earth. Такъв файл може да
създаде с това приложение freemaptools.com121. Повече информация
121
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за настройване на локалните HTML маркери с микродата в уебсайта
можете да се намери на: http://schema.org/LocalBusiness.

21. SEO за WordPress
WordPress е една от най-използваните системи за управление
на съдържанието. Тя позволява на всяка една страница от сайта да се
индексира, но все пак има няколко неща, които може да го подобрят
допълнително в SEO отношение.
Първото нещо, което трябва да се промени е зададената по
подразбиране Permalink структура на WordPress. Това са
постоянните URL връзки на страниците, които се изписват в
браузъра. По подразбиране те изглеждат така ?p=123 или някакъв
друг номер, но с оглед теорията описана по горе е по добре да са във
вида https://postvai.com/kategoria/ime-na-statia. По този начин линка
може да се запомни от хората, а освен това ще включва ключова дума
за търсачката. Това може да се постигне след като в настройките
маркирате функцията „Различна структура“ и напишете командата
/%category%/%postname%.
Задължително трябва да поясните как ще се появява вашият
сайт например, с WWW или без WWW? В противен случай се
получават много неприятни грешки, какъвто е случая със сайта на
Централно военно окръжие http://www.comd.bg/, който не дава
достъп до страниците изписани без www, а само http://comd.bg/! В
този случай видимостта на сайта намаля почти с 50 процента, защото
посетителите които попаднат тук мислят, че сайта не работи. Този
неприятен момент се поправя веднъж от настройките на системата и
втори път от Google Search Console, където може да зададете, коя да
бъде основната версия. При това положение, както и да го изпишат
хората ще се отваря само зададената от вас основна версия на сайта.
Следващата практика за увеличаване на SEO мощта е
оптимизиране на URL адресите, като се премахнат тъй наречените
„стоп думи“ съюзите „а“, „и“, „в“ и т.н. Това може да се направи
ръчно или с помощта на All in One SEO plugin. Плъгините са готови
разширения за WordPress, но е добре да се използват възможно наймалко, защото натоварват допълнително сайта и неговото
бързодействие. Затова изтрийте всички излишни и неупотребявани
плъгини и теми за да оптимизираме допълнително платформата.
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Преминете на HTTP/2 протокола като включите HTTPS/SSL
сертификата на сайта още при неговото създаване, за да не се налага
да правите излишни пренасочвания на URL в последствие.
Оптимизирайте мета таговете на WordPress оставени по
подразбиране, като коректно попълните вашето заглавие, описание
и етикети с желаните ключови думи за вашата тематика.
Идеалното заглавие трябва да съдържа ключова
дума в началото, вашия бранд на края на
заглавието за да го запомнят хората, а
останалите думи и елементи са за да привличат
хората да кликнат на него
Оптимизирайте темплейта на използваната тема във
WordPress. Първо се уверете, че браузъра възпроизвежда коректно
HTML кода на вашата тема, като заглавието е обградено с тага
<h1>, а са с <h2> и <h3> и т.н. След това е добре да добавите в
единичните публикации на сайта т.н. Breadcrumbs.
Това са връзките показващи пътя до публикацията,
обикновено стоят над заглавието на поста и изглеждат така “Home
> Category > WordPress SEO”. Те са полезни за две неща: позволяват
на потребителите да се ориентират лесно в сайта и позволяват на
търсачките да определят структурата на сайта. За тази цел трябва да
промените кода на файловете single.php и page.php на вашата тема.
Оптимизирайте страничната лента – не е добре да
натрупвате всички възможни външни връзки в тази част на сайта,
защото така позволявате на посетителите да се измъкнат. Всичко
сложено тук, задължително трябва да е свързано с темата.
Постарайте се страничната лента да не е претрупана с тежки
картинки, защото е много неприятно да се отвори основния текст, а
тя да се появи доста след това.
Направете HTML и XML – sitemap карта на сайта. Повечето
теми предлагат готови шаблони от типа Архив – използвайте ги.
Премахнете дублирано съдържание. Това е един от
основните проблеми на WordPress тъй като той има няколко
различни видове таксономия:
разпределя съдържанието по дата;
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по категория;
по тагове;
и по авторство.
Това значи, че вашите постове може да се появят на
четирите места и така да се считат от търсачката, като различни
URL, но с дублирано съдържание. Получава се когато направите
един и същи пост да се появява в няколко категории едновременно,
освен това той се дублира и по авторство или тагове. Трябва да се
отървете от всички тези дублиращи съдържания, като позволите на
системата все още да ги прихваща, но да не ги индексира. Това
става с атрибута Noindex. Когато сложите в кода на един линк това,
вие казвате на търсачката „следвай връзката, но не архивирай тази
страница“. Най-добре е всичко да се нагласи според категориите.
Дори наскоро Google обявиха, че подкрепят навигацията за
„Следваща и Предишна“ страница.
През февруари 2009 г. най-големите търсачки, въведоха
rel=“canonical“. Това е още един опит в борбата с дублиране на
съдържанието. WordPress е вградил каноничните елементи за
единични постове и страници, но те имат някои незначителни бъгове.
WordPress блоговете се индексират толкова лесно благодарение на тяхната структура от категории, етикети и тагове, които са
добре свързани, а маркирането е чисто и просто. Всичко това обаче
си има цена: вашето класиране се разрежда с едно просто нещо
наречено – коментари. Те разреждат внимателно планираната
плътност на ключови думи в текста, затова в институционалните
сайтове е добре да ги изключим.
Предложете на читателите сродни страници, като ги
обвържете с релевантни публикации. За целта има готови
разширения като Yet Another Related Posts Plugin.
За да създадете общество около уебсайта дайте възможност
на посетителите да се абонират чрез имейл за Нюзлетър или бутони
за споделяне в социалните мрежи. Може също да си инсталирате
Comments Evolved for WordPress, които ще добави възможност
коментарите да се правят не в сайта, а направо във Facebook.
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22. Сигурност на сайт
Изграждане на система за сигурност е едно от най-важните
неща при създаване на институционален сайт. Тя започва още с
проектираните и определянето на потребителските права и
публикуване на страницата „политика за сигурност“. Най-добре е
изобщо да не се предоставят права на други хора да администрират
сайта, но понякога това се налага.
От анализа на проведения емпиричен експеримент с
Postvai.com се указа, че най-добрия начин за това е технология
наречена САРТСНА – съкращение от „Completely Automated Public
Turing Test to Tell Computers and Humans Apart“, на български се
превежда „Напълно автоматизиран публичен тест на Тюринг за
разграничаване на компютри от хора“. Представлява визуален код,
който трябва да се въведе ръчно. Използва се с цел да ограничи
спама от автоматичен софтуер за публикуване и от ботове
опитващи се да сканират цялата ви база данни.
Друг важен проблем е опазването и защита на уебсайта от
вируси. Чрез Google Search Console може да проверявате редовно за
вируси и друг зловреден софтуер за да се вземат мерки навреме. В
противен случай Google ще забрани сайта ви. Много хостинг
компании предлагат услуги като Security & Reputation и сканират
ежедневно на сайтовете. Все пак ако сайтът ви се зарази ще
получите съобщение в Google Search Console или в резултатите от
търсене ще се появи предупреждение да не влизате в този сайт.
Тогава трябва незабавно да прегледате кода си за странни символи
и непознати кодове. Това е трудоемка работа ако трябва да го
правите ръчно, файл по файл.
Единственото решение е да пазите свалени стари файлове от
сайта си на вашия компютър и да ги качите на хостинга си, след
като изтриете всичко от там. Затова се препоръчва редовно правене
на бекъп на главната директория и на базата данни за да може да
реагирате в такива случай. Веднага след като го оправите влезте пак
във Google Search Console секция „Злонамерен софтуер“ и пуснете
искане за преразглеждане състоянието на Google Webmaster122.
https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration [прегледан 22.06.2019]
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Експертите в областта препоръчват винаги да обновявате
CMS до последната версия. Ако използвате Joomla, WordPress,
Drupal или други системи винаги ги обновявайте при излизане на
нова версия, както и използваните теми и разширения. В новите
версии се добавят поправки на открити пробиви в сигурността.
Препоръчително е да промените адреса за вход в системата
тъй като ако използвате CMS система те са стандартни и хакерите
лесно ги разбират. Друг вариант за защита е да ограничите влизанията
по IP, но тогава няма да може да влизате от друго място в сайта.
Използвайте SSL (Secure Socket Layer) сертификат. Това е
задължителна технология за криптиране на връзката между уеб сървър
и браузъра на крайния потребител, днес вече е преименуван на TLS
(защита на транспортния слой), но все още се нарича TLS / SSL.
Повечето съвременни браузъри показват сайтовете без SSL
сертификат като несигурни. В следствие на това някои от
посетителите ще се откажат да следват подобни връзки и трафикът
към сайта ще намалее. От друга страна търсещите машини
приоритезират връзките с HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
и дори понякога даден сайт се класира с HTTPS версията си без да
има валиден сертификат, защото е отворен порт 443, например. Такъв
беше случая със сайта на Военна академия преди да премине към
новия дизайн. На първо място при търсене на ключова дума „военна
академия“ излизаше връзка с https без сайта да има инсталиран SSL.
Когато посетителя кликне на нея му дава грешка, че няма такава
страница и съответно се получава отлив на трафик.
Така когато ви се появят такива връзки към сайта,
употребата на SSL става задължителна дори и за лични блогове, не
само заради това, че повишава сигурността и доверието, а и от SEO
гледна точка. От Google обявиха, че като фактор за класиране
наличието на SSL сертификат има влияние върху алгоритъма.
За да проверим това твърдение в настоящия експеримент се
наложи postvai.com да премине към SSL и използване на протокол
HTTP/2.
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Фиг. 44. Снимка на Google Analytics от преминаване
към SSL и HTTP/2 през юли 2016 г.

Освен това използването на HTTP/2 прави зареждането на
страниците значително по-бързо, което си е важен фактор. За да
може да използвате този модерен протокол трябва да имате сигурна
връзка и инсталиран SSL сертификат. HTTP/2 е новият двоичен
вместо текстуален протокол и компресира заглавията, използвайки
кеша на браузъра. Работи в ALPN (Application-Layer Protocol
Negotiation), което е разширено TLS и дава възможност за по-бързи
криптирани връзки.

Фиг.45. Работа на SSL
По принцип има три вида сертификати: за валидиране на
домейн, валидиране на организация с мултидомейн и за разширено
валидиране включително на поддомейни. До скоро цената на тези
сертификати за сигурност беше доста голяма, но днес на пазара се
предлагат няколко възможности за закупуването им и дори
безплатния SSL сертификат Let’s Encrypt. Той валидира само
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домейна, но не и идентичността на организацията, което означава,
че в браузъра няма да се изпише информация за институцията т.е.
URL адреса става с HTTPS:// и зелен катинар, но за разлика от
платените сертификати не поддържа зелена адресна лента.
Такъв е случаят със сайта на Министерство на отбраната,
докато за сравнение ако погледнем сайта на Центъра за управление на
кризи cmdrcoe.org ще видим, че те използват платен сертификат със
зелена лента, който посочва местонахождението на организацията.
Към момента на писане на монографията сайта mod.bg е със
смесено съдържание, на някои страници има https, на други http.
Това се получава, защото след преминаване към SSL задължително
трябва да се променят всички вътрешни връзки от http към https.
Освен това от SEO гледна точка е много важно да не се получава
дублираното съдържание, тъй като ботовете възприемат старите и
новите URL на страниците като различни, затова е крайно
наложително да се направи редирект от http към https.
Това лесно може да стане, като във файла .htaccess се
вмъкне следния код:
# BEGIN mySSL
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
[R=301,L]
</IfModule>
# END mySSL
За да определим влиянието на HTTPS в българското интернет
пространство бе направен малък експеримент. По търсене на думата
„Отбрана“ бяха извадени първите 100 сайта в 10 страници от
резултатите на Google.BG и се установи, че HTTPS е умерено
корелира с по-високите резултати в ранглиста на Google.BG.
На първите страници се намират повече сайтове използващи
HTTPS.
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Фиг. 46. Класиране според наличието на сертификат за SSL

23. Черно и сиво SEO
Black hat SEO или “Черно SEO” е термин с който се
обозначават забранените опити за манипулиране на търсачката.
Освен него се среща и т.н. “сиво SEO”, което е на границата между
законния и забранения от Google начин за оптимизация на
уебсайтове. При нормални условя не е препоръчително да се
практикуват поради опасност от наказание на уебсайтовете, но при
провеждане на военни информационни операции и двете се
използват масово, поради това че дават добри резултати в
краткосрочен план.
Можем да видим доказателства за прилагането на
целенасочено “черно SEO” в наличието на необичайни резултати от
търсене по чувствителни за обществото теми. Например, за
изборите в САЩ през 2016 г. излязоха многобройни доклади за
подобни неподходящи уебсайтове с наличие на руска следа 123 .
Google твърдят, че това са грешки в техните алгоритми, които ще
бъдат отстранени, но все пак тези инциденти са следствие на
Желев, Ж. Информационни операции и информационно въздействие,
София, 2018, ISBN 978-619-7478-01-3
123
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умишлени усилия за манипулиране на алгоритмите и насочване на
потребителите към определено съдържание124.
Техниките за черно SEO са:

Cloaking – страници, които се виждат по един начин
от ботовете и напълно различен начин от хората. Това се постига,
чрез слагане в съдържанието на сайта на невидим от хората текст,
изпълнен с ключови думи. Скриването на текста става, като се
постави зад изображение, също така с цвета на фона и с малки
букви или ако бъде поставен в CSS файла.

Прекалено оптимизиране и прекалената наситеност с
ключови думи също може да се счита за манипулация.

Създаване на лоша линк картина на сайта, чрез
насочване на прекалено много хипервръзки от ниско качествени
сайтове на разнообразна тематика или т.н. ферми за линкове и
сайтове с лоша репутация.

Пренасочване на страниците, когато се привличат
хора с една страница, която ги прехвърляте автоматично към друга
без те да го желаят.

Скрити текстове и кодове в HTML. Например,
използва се код, който при посещение на дадена страница автоматично
прави така, че човека все едно е натиснал бутона „Харесва ми“ на
някаква Facebook страница, а посетителя дори си няма представа за
това.

Размяната на реципрочни линкове между два сайта,
сочещи един към друг, също не се толерира от Google.bg
В Google съществува механизъм за докладване на лошите
black-hat практики, чрез рапорт в Google Webmaster125.
В нашата страна се наблюдава и още една насока за
използване на black-hat техники с цел да се навреди на конкурентен
сайт. В информационната операция когато противниковият сайт
излиза преди нашия, без знанието на собственика му може да се
124
Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe:
Implications For U.S. National Security. A Minority Staff Report. Committee on Foreign
Relations United States Senate one Hundred Fifteenth Congress Second Session,
Washington, 2018
125
https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport [прегледан 22.06.2019]
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насочват към него лоши линкове от ниско качествени сайтове, ферми
за линкове с лоша репутация и други подобни, в следствие на което
Google може да снеме доверието си от него.
Друга възможност е създаване на осмиващи дубликати на
противниковия бранд. Подобна тактика бе използвана в борбата
срещу интернет кампанията на Ислямска държава. Група
„Анонимните“, създадоха пародиен сайт khilafabook.com с една
буква разлика от социалната мрежа на ИДИЛ khelafabook.com,
която осмива ислямистите. Така се създават редица сайтове с
подобен домейн на противниковия, които да се класират по-добре
от тях и вътре да бъдат пълни с карикатури и обидни думи.

24. Измерване и анализ на
ефективността на сайт
SEO анализът се определя като начин за научаване как
потребителите взаимодействат с уебсайтове и приложения, чрез
автоматично записване на аспекти от техните действия с
последващо комбиниране и трансформиране на поведението в
данни, които могат да бъдат анализирани.
Анализът на резултатите от тези данни и разбирането как те
могат да бъдат приложени е изкуство, което помага на
оптимизаторите да планират и подобрят своята работа.
Тяхното последващо обработване и тълкуване на събраните
данни
изисква
познания
за
дизайна,
съдържанието,
популяризацията и всички сфери на работа по сайта.
Най-общо това може да се опише в четири основни етапа,
както е показано на фигурата по-долу:

Определяне
на цели

SEO
метрики

Събиране и
анализ на
данни

Прилагане
на
промените
Повторение

Фиг. 47. Етапи в процеса на анализ
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❶

Определяне на целите е първия етап от SEO анализа.
Съществуването на даден сайт не е самоцел, всеки човек или
организация цели да постигне
SEO не е краставици и
някаква собствена цел с уебсайта
си спрямо точно определена домати за да се мери на
килограм, но все пак може да
целева аудитория. Например,
опитаме.
целта на уебсайта на Военна
Академия „Г. С. Раковски“ е да
предоставя информация на настоящи и бъдещи студенти,
партньорски организации и да популяризира бранда на Академията в
класирането по определени ключови думи влияещи на избраната
аудитория.

❷ Вторият етап от анализа е измерване на основните
SEO метрики. Това са числови стойности по различни измерими
показатели, които се изчисляват за сравняване на резултатите от
органично търсене. Такива основни SEO показатели са позицията
на класирането по ключови думи, броя на индексираните ключови
думи, органичният трафик на целевите страници, нарастването на
входящите хипервръзки, споменаването на марката, трафика от
търсене и др.
❸

Събиране и анализ на данните е третият етап.
Анализът на получените данни дава резултатът от изпълняваните
SEO дейности, както и нови идеи за подобрения на сайта. Найважните понятия използвани при уеб анализа са:
- Импресиите, или колко пъти се показва съдържанието ви?
Това е социално медийно измерване за взаимодействие с хората,
колкото повече се вижда, толкова по-голям е шансът да купят
предлагания продукт или услуга.
- Обхват или колко хора могат да видят съдържанието ви?
Когато импресиите Ви показват общия брой показвания на
съдържанието ви, обхватът ви показва общата сума на хората, които
са го видели. Например, ако имате 3 импресии, всички те могат да
идват от един и същ човек.
- Ангажираност е броят на потребителите, които са
взаимодействали със съдържанието ви. Това са потенциалните
купувачи.
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- Сегментиране е разделянето на потребителите по групи,
по типа действия, които предприемат със съдържанието ви.
- Реализации е количеството на потребителите, които
изпълняват желаното действие, като абониране за вашия канал,
изтегляне на електронна книга или закупуване на съответните
продукти. Например, някой, който вижда връзка към вашия продукт
на една от вашите публикации във Facebook, кликне върху него и
след това купи продукта, ще се счита за реализация.

❹ Четвъртият етап е прилагане на промените. След като
се анализират получените данни се прилагат различни промени
подходящи за дадения сайт и отново се измерват резултатите. Ако
са положителни се продължават започнатите дейностите, а ако са с
обратен ефект се прекратяват.
На практика анализът на състоянието на даден сайт
донякъде повтаря стъпките предвидени в неговия план за
оптимизация.
С други думи той включва анализ на целевата аудитория и
измерване на метриките на ключовите думи, мета таговете,
класирането на конкуренцията, оптимизацията на уеб съдържанието,
входящите връзки и популярността на сайта.
За да започнем трябва да намерим най-търсените ключови
думи от целевата аудитория, които същевременно с това ще имат
и най-малко конкуренция от другите сайтове.
Не правете това в търсачката, особено когато сте логнат в
акаунта си в Google.BG, защото поради опцията за персонално
търсене в различните браузъри се показват различни резултати.
Google персонализира резултатите от търсене освен по личен и по
географски (локален) признак. Така ако търсите от София и от Русе,
резултатите няма да са едни и същи.
За да анализираме различни идеи за избор на ключови думи
за новосъздаван сайт може да използваме инструменти, като Google
Keyword Tool. Трябва да запишем получените резултати за всяка
една от избраните с инструмента думи, за да можем да ги
сравняваме по-късно. Една от най-добрите платформи за SEO в
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български условия и изследвания на ключови думи е
SerpStat.com126. С нейна помощ може да се намерят ключовите думи
по които най-добре се е класирал даден сайт до момента. Запитайте
се дали те отговарят на вашите желания?
За проверка къде се намира даден сайт по желаните ключови
думи към определен момент, също така може да се ползват
безплатните инструменти SERP Checker или програмата Free monitor.
За определяне плътността на ключовите думи в текста може
да се използват kesor.net/keyword-density127.
На второ място трябва да се анализират мета данните в
сайта и тяхната оптимизация. От една страна те трябва да отговорят
на техническите изисквания на търсещите машини, а от друга да
бъдат обвързани с избраните ключови думи и текстовете в сайта. За
целта може да проверим сайта с seomastering.com128. Този инструмент
ще покаже мета таговете и плътността на ключовите думи в сайта.
Вижте дали желаните думи са използвани най-много в текста? Ако не
е така се заемете да преправите неговото съдържание. С Varvy.com –
проверете сайта за грешки в кода и ги отстранете129.
Анализът на конкуренцията е много важен момент с
който ще разберем дали ще успеем да изкараме сайта по-напред в
класирането.
След като намерим на кое място се класира нашият сайт, ние
трябва да проучим
състоянието на всички страници, които се
класират по-високо от него и да направим нашите по-добри от тях.
За целта трябва да видим какви мета тагове използват, какви
текстовете или заглавия имат и кои от тях са класирани най-добре?
Какви външни връзки и какви anchor текстове сочат към тях?
Всичко това можем да намерим с инструмента на SerpStat
или да намерим всички подобни сайтове на нашия в дадената
пазарна ниша с similarsites.com130.

https://serpstat.com/ [прегледан 22.06.2019]
http://kesor.net/keyword-density/ [прегледан 22.06.2019]
128
http://www.seomastering.com/keyword-density-analyzer.php [прегледан
22.06.2019]
129
https://varvy.com/ [прегледан 22.06.2019]
130
https://www.similarsites.com/ [прегледан 22.06.2019]
126
127
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Вижте какви входящи линкове има вашия сайт и какви
имат конкурентите, след което направете повече от тях.
За да ги видите просто може да напишете в браузера
link:proveriavan-sait.com или да използвате специален онлайн
софтуер за проверка на обратни линкове, като OpenSiteExplorer.com
или Ahrefs.com.
Проверете качеството на връзките с MajesticSEO.com и
намерете още по-качествени. Този инструмент показва потока на
авторитетните линкове Trust Flow спрямо общото цитиране и дава
картина на Анчор текстовете от която да разберете как да
промените правилно ключовите думи.
PageRank u TrustRank са две различни неща. Докато PR е
свързан с връзките към вашия сайт, то TrustRank определя доколко
е авторитетен дадения сайт. Търсете връзки само от авторитетни
сайтове, а ако има много връзки от ниско качествени сайтове се
постарайте да ги премахнете.
За проверка на PageRank (PR) може да използвате
PRchecker.info131. Той се определя на база количество и качество на
входящите линкове към вашия сайт и е в стойности от 0 до 10.
Колкото по-голям, толкова по добре – това означава, че другите
сайтове му гласуват доверие след като са поставили линк към него.
В България най-често сайтовете са с PR 2 до PR 4 и рядко
достигат PR 5 и PR 6.
Ако сайта не се класира, въпреки че е индексиран и има
някакви линкове към него, проверете дали не му е наложено някое
наказание или е заразен с вирус.
Това може да стане с Google Webmaster Tools. С този
инструмент може да проверите и входящите линкове към вашия сайт.
Проверете за неработещи връзки, които водят до
несъществуващи страници с BrokenLinkcheck.com 132 . Те също
трябва да се премахнат за да не влошават рейтинга на сайта.
Направете анализ на съдържанието на сайта. Обикновено
той започва с проверка на уникалността на текстовете. За да се
класира добре един сайт, неговите текстове трябва да не са с
131
132
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дублирано съдържание, което може да проверите с програмата
Advego Plagiatus или eTxt Antiplagiat за проверка на целия сайт.
Ако предпочитате онлайн инструменти препоръчвам
българския на WebAvtor133 или siteliner.com134 който показва колко
процента от целия сайт ви е с дублирано съдържание.
Освен да имате уникално съдържание, то трябва да бъде
достатъчно дълго, изпълнено с правилните ключови думи по които
искате да се класирате и да е добре подредено в сайта.
Измерването на оптимизацията трябва да започне още при
изграждане на концепцията за създаване на уебсайта.
При измерване на вътрешните фактори, чрез експеримент
проведен с postvai.com се констатира, че най-силно влияние над
уебстраниците има наличието на семантично съдържание с
правилно избрани за целевата аудитория ключови думи, което е
обвързано с подходящ домейн, хостинг и кратки URL адреси. За да
се повиши видимостта на даден сайт, освен да бъде създадено това
съдържание, то трябва да бъде достъпно за потребителите, т.е. да е
разрешено в robots.txt. Уебсайта трябва да може бързо и лесно да се
отваря от различни браузъри и устройства и да притежава
необходимото ниво на сигурност. Поради тази причина найважните за измерване параметри с които може лесно да сравняваме
различните уебсайтове следва да са: скоростта, мобилността,
сигурността и достъпността.
При външните параметри най-важни за измерване и
повишаване на видимост на уебсайтовете са броя на входящите
връзки, получения трафик, ранг, линк картината и употребата на
социални мрежи.

133
134
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Фиг. 48. Стъпки за анализ на съществуващ сайт
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Друг изпитан метод за повишаване видимостта и
оптимизиране на даден сайт е провеждане на т.н. А/Б експеримент.
Този
експеримент
се
използва когато искаме да
променим някой елемент
(цвят, картинка, бутон,
шрифт на текстове) в дадена страница с цел подобряване ефективността и
ползваемостта на сайта.
По същество тестът представлява създаване на два
примерни варианта на
оптимизираната страница
Фиг .49. Пример за А/B тест
(А и Б), чрез специален
инструмент с който се създават и сравняват страниците от рода на
Google Website Optimizer на Google Analytics, ABTests.com, Unbounce,
Adobe Omniture и др.
Инструментът отчита всяко отделно влизане на потребителите, като се зарежда ту едната, ту другата страница за да се
гарантира влизането на еднакъв брой потребители. Двете страници А
и Б се различават по изследваните елементи, цветове, бутони,
надписи, картинки и по начина по който презентират продукта.
Залагаме експеримента да тече пред определен брой посетители,
например 10 000. След като и 10 000-ният потребител е посетил
сайта, можем да сме сигурни, че и двете страници са видени от по
точно 5 000 потребителя.
Страницата която е направила повече преобразувания
(продажби, интеракции) е по-ефективна от другата и би трябвало да
предпочетем нея в бъдещето развитие на сайта.
Има редица инструменти за уеб анализ, като Microsoft SEO
Toolkit, Piwik, AwStats, Kissmetrics, Omniture за продуктите на
Adobe Systems, CoreMetrics на IBM, WebTrends за SharePoint и
други, но сред всички тях най-широка популярност е придобил
Google Analytics.
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Google Анализ е безплатна услуга за уеб анализи, която
предоставя статистически данни и основни аналитични инструменти за измерване ефективността на уебсайтовете на своите
потребители. Тя е достъпна за всеки, който има профил в Google. С
нейна помощ може да се събират и анализират данни като: брой
показвания на страници, уникални посетители, средно време за
престой на страница, степен на отпадане на посетителите,
демографски данни и поведението на посетителите, скорост на
сайта, източници на трафик към уебсайта и т.н.
Функциите на Google Анализ включват възможности за
визуализация на данни в табло за управление, графики за оценка и за
движение, които показват промените на данните във времето с
възможност за сегментиране на подгрупи и персонализирани отчети.
Може да намерите отчетите на Google Анализ в левия панел
на екрана. Те съдържат данни в реално време, демографски данни за
аудиторията, канали за придобиване, поведение на посетителите и
реализации за всеки канал. С тяхна помощ можете да изолирате
ключови думи, страници и източници, за да извършите анализа си.
Може да следите преобразуванията, които се извършват, когато
посетител на сайта Ви предприеме интересуващо ви действие и той
се "преобразува" в клиент. Когато посетител на вашия сайт или
потребител на уеб приложението Ви извърши действие, определено
като цел, Google Анализ записва това като реализация.
При това голямо разнообразие от данни, с което ви залива
инструмента има четири по-важни въпроса, които трябва да си
зададете, докато анализирате отчетите в Google Анализ:
1. Колко посещения получавам на ден и откъде? С
инструмента ще разберете точния брой и техният произход за
избрания период. Можете да видите колко посещения идват от
органично търсене, колко директни посещения и. т.н.
2. Какви ключови думи използват хората, за да намерят моя
сайт в Google? Това е много полезен отчет за всеки интернет
маркетинг. Можете да групирате различните ключови думи заедно
и да разберете условията, които хората използват, за да намерят
сайта Ви.
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3. Кои са най-популярните страници на моя сайт? Може да
откриете редица изненади, като че най-популярната ви страница не
е вашата начална страница или кои от категориите на вашия сайт са
посетени повече.
4. Какво кликват хората, когато сърфират в моя уеб сайт?
Връзките, които хората правят докато сърфират във вашия сайт ще
ви покажат много полезни сведения. Може би трябва да преместите
съдържание или да видите какво предпочитат вашите читатели
(текст или изображения) и много други.
За да използвате този инструмент след регистрация ще ви
бъде предоставен проследяващ HTML код, който трябва да поставите в сайта си, така че да се вижда от всяка страница.
Google Search Console (GSC) е друг задължителен за
употреба инструмент с чиято помощ може да се следи за грешки и
подобрения при индексирането на сайта.
Аналога на Google Анализ при оптимизация за руската
търсачка Yandex е metrica.yandex.com 135 , който се употребява по
същия начин и е абсолютно задължителен инструмент при работа в
тази част на света. Съответно Bing инструменти на webmaster се
намират на https://www.bing.com/toolbox/webmaster/ 136.
Специално за българското интернет пространство има още
един много полезен инструмент SERPSTAT, с чиято помощ може
да се определят ключови думи, да се анализира конкуренцията и
много други SEO функции за работа с Google.BG 137.
За оценка на линк картината се използва majesticseo.com,
както за анализ на нашите връзки, така и тези на намерените
конкуренти.
Други много важни данни за анализа на сайтовете могат да
се придобият с уеб класацията на alexa.com 138 , builtwith.com 139 за
технологията с която е създаден дадения сайт и други.

https://metrica.yandex.com/ [прегледан 22.06.2019]
https://www.bing.com/toolbox/webmaster/ [прегледан 22.06.2019]
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https://serpstat.com/ [прегледан 22.06.2019]
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https://www.alexa.com/ [прегледан 22.06.2019]
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https://builtwith.com/ [прегледан 22.06.2019]
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25. Управление на онлайн репутацията в сферата на отбраната
25.1.
Операции за постигане на
информационно превъзходство
Интернет пространството предлага широка гама от
възможни приложения на уеб базирани операции. Те могат да се
използват в областта на:

психологически операции, Psychological Operations
(PSYOPS);

информационни операции, Information Operations
(lnfo Ops);

кибер разузнаване (OSINT) и кибершпионаж;

военна измама и дезинформация, Military Deception
(MILDEC)

хакерски атаки и операции с компютърни мрежи
Computer Network Operations (CNO;

операции по сигурността (OPSEC) и информационна
сигурност (INFOSEC);

електронна война (IW) и др.
Според речника на военните термини психологическите
операции са: „планирани операции за предоставяне на достоверна
информация на противниковата аудитория с цел повлияване на
техните нагласи, емоции, мотиви, обективна логика и в крайна
сметка промяна на поведението на техните правителства,
организации, групи и отделни индивиди140“. В интернет пространството
могат да се използват различни уеб технологии за промяна на
настроенията по конкретни теми, като уеб сайтове, виртуални
реалности, блогове, новинарски портали, видео игри, чат ботове и
социални мрежи. Целта е, чрез използването им да се повлияе на
140

Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military
and Associated Terms, February 2018.
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хората да подкрепят дадена кауза или да се създаде атмосфера на
страх141.
Например, кибертерористите от “Ислямска държава”
провеждат психологическа операция, чрез използване на уебсайтове
и социални мрежи за разпространяване на самоубийствени атентати
и привличане на нови последователи 142.
За да повлияят на общите нагласи по дадени теми, военните
специалисти биха могли да организират кампании в интернет за
разпространяване на желана информация, чрез създаване на
дискусии по дадена тема 143 . Естествено те предварително се
манипулират с качването на определени коментари и мнения, които
да създадат повишаване на чувствителността у посетителите и да
повлияят върху възприемането на определени събития.
Използването на интернет технологии позволява на
атакуващия да създаде анонимни или целеви профили на реални лица
и да публикува материали, без никакво забавяне в целенасочени
географски региони или политически партии. Това се използва в
комбинация с други психологически тактики от всякакво естество.
Още повече, че съвременните технологии предоставят ефективни
инструменти за анонимна връзка, което прави невъзможно да се
разграничат правителствени операции от личното публикуване.
Информационните операции (InfOps) целят постигане на
информационно превъзходство над противника, което дава
конкурентно предимство в областта на информацията и позволява
на военния командир да маневрира и изненада противника.
В интернет пространството InfOps се стреми да насърчава
положителните над отрицателните мнения в рамките на социалното
медийно пространство с цел формирането на положително
отношение към определена институция или ръководно лице.

141
Димитров, Д. Операции за влияние: механизъм на действие и
противодействие. Военен журнал 2018 бр. 2
142
Димов, П. Социалните мрежи на Ислямска държава в Интернет Сп.
„Българска Наука“ бр. 92 стр142. 26 юли 2016
143
Карастоянов, Г. Психологически операции, Военно издателство, С.,
2002
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В противниковата страна се търсят възможни проблемни
теми, които пораждат спорове в обществото и предизвикват
гражданско несъгласие по определени теми. Например, за добива на
шистов газ, чрез инжектиране на вода под високо налягане, се
спори дали е опасно или безопасно? Консенсусът по спорния
въпрос се достига под влиянието на нашите коментари, които
взимат надмощие над противниковите послания. Възможните
сценарии на провеждане на кибер информационните операции се
разделят на две нива:
•
Смекчаване – постига се, чрез популяризирането на
положителни изявления, които да завземат първата страница с
резултатите на търсачките по определените ключови думи.
•
Премахване – пълно премахване на лошите коментари
или обезсмислянето им, чрез отговор на контекстуален въпрос на
високо равнище или хакване на активните заплахи, там където не е
възможно да се избутат по методите за оптимизация на търсачки.
Интернет
технологиите предоставят
една
отлична
възможност на разузнавателните служби да анализират и провеждат
операции за събиране на информация от открити източници
OSINT (Open Source Intelligence). Основни пречки за подобен тип
операции са платформените ограничения прилагани за запазване на
неприкосновеността на личния живот на физическите лица. Поради
това в повечето случай се анализира публично достъпна информация.
С помощта на търсещите машини информацията, която преди
е изисквала дни или седмици на наблюдение, сега може да бъде
събрана в рамките на няколко минути онлайн, чрез преглед на блогове,
социални мрежи, уикита и всякакви други сайтове. Например, когато
посетителят кликне на дадена уебстраница, освен видимата част тя
зарежда невидима за окото на посетителя технология за проследяване,
наречена „уеб бисквити“. Често те се използват за да могат
потребителите лесно да влезнат в сайта, но освен това събират
информация за потребителя, след което му предоставят релевантни
информационни съобщения според неговите интереси.
Едно от основните предимства на кибершпионажът в
интернет е, че може да се представяте за друг потребител, като създадете фалшив профил с цел извличане на чувствителна информация
или да се използва зловреден код за компрометиране на
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противникова машина. Психолозите от Университета в Кеймбридж
са доказали, че лични характеристики като хомосексуалността, религията, членството в политически партии, употребата на цигари,
алкохол и наркотици могат да бъдат предсказани с изненадваща
точност от Facebook харесванията 144 . Кибершпионажът и киберразузнаването се използват най-вече като предхождащи психологическа операция.
Операциите с компютърни мрежи (CNO) включват способността да се атакуват и разстройва противниковите компютърни
мрежи, да се експлоатират, чрез събиране на разузнавателни данни,
като същевременно се защитават собствените информационни
системи. Във военен контекст, използването на интернет технологиите може да позволи на хакери да наемат голям брой ботове и да
проведат успешна атака срещу цели от критичната инфраструктура
на противника145.
Във връзка с това се използват хакерски атаки за
унищожаване, блокиране или дискредитиране на интернет ресурси,
които не могат да бъдат заобиколени с други методи. Един от найпопулярните начини за това са DDoS-атаките. Също така цели от
критичната инфраструктура могат да бъдат унищожени, чрез
използване на компютърни вируси. Типичен пример за такъв вирус
е Stuxnet, който намира индустриалните системи за управление на
съответния производител и поема контрола над тях.
Операциите по сигурността (OPSEC) се определя като
процес на идентифициране и анализиране на информация, която е
от решаващо значение, анализ на уязвимостите в информационните
системи, оценка на риска и прилагане на технически и
организационни мерки за защита на информацията. Например,
OPSEC може да препоръча премахването на определена публично
достъпна информация от уеб сайтовете на Министерство на
отбраната, тъй като се развива политическа криза.
144
The Psychometrics Centre Cambridge Judge Business School
https://www.psychometrics.cam.ac.uk/productsservices/mypersonality/mypersonalitypage [прегледан на 15.02.2018]
145
Chief Information Officers Council (CIO), Guidelines for Secure Use of
Social Media by Federal Departments and Agencies, Washington, 2009.
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Електронна война (EW) се дефинира като военно действие,
включващо използването на електромагнитна енергия за контрол на
електромагнитния спектър, претоварване и разрушаване на
електрическите вериги на противника.
Дезинформацията и военната измама MILDEC се
дефинират като действия, изпълнявани с цел умишлено
заблуждаване на противника, във връзка с военни способности,
намерения и операции, като по този начин го карат да предприеме
грешни действия (или бездействия), които ще допринесат за успеха
на военната операция146. През януари 2013 г. бе публикуван доклад за
глобалните рискове от Световния икономически форум посветен на
"масова цифрова дезинформация". Той започва с една интересна
история, как десетки хиляди американци през 1938 г. са объркали
излъчването на радио драмата на Хърбърт Уелс "Войната на
световете" с истинско нашествие от Марс! Тогава радиото е било
нова информационна среда, чиято сила не е била напълно разбрана подобно на днешния интернет 147 . Докладът твърди, че днес
цифровата дезинформация не се ограничава само до инциденти, а
умишлената измама в интернет е напълно реална заплаха за
националната сигурност на държавите. Стигна се до това, че някои
държавни опоненти взаимно се упрекват, че използват информационните технологии за влияние, пропаганда и манипулиране на
общественото мнение148.
Днес всеки човек с помощта на социалните медии лесно
може умишлено да публикува „фалшиви новини“, изображения
или информационни съобщения, които да се разпространяват
лавинообразно в мрежата и да доведат до пълна дезинформация.
Фалшивите новини са неологизъм, които често се използва
за нежелани псевдо новини или пропаганда, която цели умишлена
Градев, К. Военната заблуда като част от военната наука и изкуство.
ВА „Г. С. Раковски“, 2015
147
Cantril, H., Hazel G., Herta H. The Invasion from Mars: A Study in the
Psychology of Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles Broadcast.
Princeton, N.J., Princeton University Press, 1940.
148
Стойков, М. Експертна оценка на институционалните способности за
противодействие на хибридни заплахи, София, 2018
146
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дезинформация или генериране на приходи от онлайн реклама.
Разпространяването на фалшиви новини е „информационно
замърсяване“, което значително нараства по време на избори 149.
Специализираните източници идентифицират седем вида
фалшиви новини: сатира или пародия; заблуждаващи заглавия;
пристрастено
съдържание;
фалшив
контекст,
измамно
съдържание, манипулирано съдържание, изработено съдържание150.
Подобни действия могат да доведат до щети и в реалния
свят, като случая с разпространената фалшива новина от
Сирийската електронна армия, че в Белият дом е имало експлозия и
американският президент е ранен. Това съобщение е довело до
понижаване на индекса на американския долар и загуби за над един
милиард долара.
В световната практика са известни още редица случаи на
кражба на персонална идентичност в социалните мрежи, свързани с
отговорни държавни институции и политически фигури и
разпространение на мнения или новини с потенциален или реален
катастрофален ефект. Например, през 2017 г. във Facebook
съществуваха цели 30 000 акаунта разпространяващи дезинформация
по отношение на френските президентски избори. Освен това според
изследванията почти 30 % от видимото съдържанието в Интернет се
създава от автоматизирани ботове и тролове.
В противодействие на „фалшивите новини“ в Европейския
съюз бяха създадени редица инициативи и документи, като
„Комюникето за онлайн платформите” (Май, 2016), „Кодекс за
борба срещу незаконната реч на омразата” (Май, 2016) и
Комюникето за борба с незаконното съдържание онлайн
(Септември, 2017) и Резолюция на Европейския парламент за
онлайн платформите и единния дигитален пазар от 15 юни, 2017
(2016/2276(INI)). Най-ново е Комюникето „Онлайн платформи и
фалшиви новини”, включено в Работната програма 2018, което
представлява продължение на създадената през 2015 „East Stratcom
Серафимова, М. Практическо ръководство за публична комуникация.
Примери от сферата на сигурността и отбраната. Българският опит, С., 2010
150
Воденичарски, С. Връзки с обществеността при управление на кризи –
подготовка на “черен” план за действие, 2010
149
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Task Force” за противодействие срещу дезинформация и държавна
пропаганда насочена срещу ЕС от източните му съседи 151 . То
предлага проучване на възможностите за обществената намеса,
като се спазва принципа на субсидиарност и ангажира
заинтересованите страни, а именно платформи, новинарски медии,
академични и граждански организации, за да се намерят решения
съвместими с принципите за свобода на изразяването и медиен
плурализъм, залегнал в Хартата на фундаменталните права.
Опита показва, че за справяне с гореописаните операции е
необходим предварително подготвен интернет ресурс от мирно
време, защото една такава операция не може да се проведе за
няколко дни по време на бойните действия. Още повече, че подобен
тип операции се провеждат в подготвителния период на кризата.
Ние вече сме във война, но не знаем за нея!
Всеки военен конфликт започва с определена последователност на действията от страна на противника. Действията, като
събития за всеки външен наблюдател, се отразяват в новините на
социалните мрежи, които се извличат от отворените източници на
информация с помощта на специални технически средства и
технологии. Изчерпателният анализ на всички получени данни дава
възможност да се направят изводи за наличието или отсъствието на
потенциални заплахи за националната сигурност на съответната
държава. Този анализ се отнася до решаването на задачи, чрез разузнаване и анализ на социалните мрежи в интернет пространството.
При провеждането на класическа информационна операция
събитията не са скрити. Напротив, те са активно разпространени с
цел завладяване на информационното пространство от едната
страна за получаване на възможност да влияят над формирането на
общественото мнение в нейна полза. Целта е да се препрограмира
живата сила на противника и да се защити нашето население от
противниковото влияние в интернет пространството. Конфрон-

Ангелов, Г. Предизвикателства пред ЕС и НАТО в контекста на
радикализацията, тероризма и миграцията. // Международна научна конференция
на Военна академия „Г. С Раковски“. София: Военна академия „Г. С Раковски“,
2018, с. 2.
151
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тацията в интернет пространство е неразделна част и често
предхождащ компонент на въоръжените конфликти.
В същото време тя на пръв поглед няма нищо общо с целите
на противостоящите страни. Ето защо е особено важно, бързо да се
открива наличието на разгърната информационна кампания, за да се
предотврати вероятността от предстоящ физически конфликт.
Наличието на разгърната информационна кампания в интернет
можем да се определи по следните параметри:
- зачестила честота на публикуване на материали по
проблемна тема;
- обхват на целевата аудитория (обект на
въздействието);
- значимост на източника на информация (субект на
въздействието).
С помощта инструмента Google Trends могат да се
изследват тенденциите за търсене на ключови думи в интернет
пространството за определени периоди от време. Така се вижда, че
преди конфликта в Ирак 2004 г. в информационното пространство
най-често се срещат думите: „нарушение правата на човека“,
„оръжие за масово поразяване“, „престъпление на режима против
народа“, „корумпиран режим“, „диктаторски режим“, „корумпирана
власт“, „химическо оръжие“, „Армия на САЩ“, „Army Knowledge
Online“, „ислям“, „араби“, „кулите“ и т.н.
В началото на кризата в Украйна през 2014 г. най-търсените
заявки според Google Trends са „ДНР - Донецка народна
република“, „русская весна“, „Война в Донбас – протест“,
„антимайдан“, „правый сектор“, „Евромайдан“, „Right sector“,
„Виктор Янукович“, „Крим“, „результати виборів 2014“ и т.н.
В интернет пространството противостоящите страни се
борят да спечелят надмощие по определените ключови теми.
Критерият за победа е пълно превъзходство в информационното
пространство, особено в официалните интернет медии. Това се
постига с огромен информационен натиск, за който са необходими
предварително подготвени от мирно време информационни
ресурси, навременно предоставящи удобни за възприемане
материали. Ако това се случи, но задачата за сваляне на едно или
друго правителство не бъде постигната се стига до конвенционални
военни действия.
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Ето защо е важно „военно слабият“ съперник да е в
състояние да провежда предварително подготвени операции в
собственото си интернет пространство.
И ако не можем да ги спечели, тогава трябва да създаде
условия за забавяне на противниковата информационна операция с
цел осигуряване време за мобилизиране на собствените сили.
Загубата на време е загубата на информационната война.
Експертите Deibert & Rohozinski разграничават три нива за
създаване на информационно превъзходство в Интернет 152:
❶ Първи ниво. Филтриране и блокиране на сървъри,
домейни, IP адреси, ключови думи и др. Такива техники за контрол
над интернет пространството се прилагат от страни, като Китай.
❷ Второ ниво. Създаване на правна и нормативна среда, в
която правителството може избирателно да откаже публичния
достъп до информация в Интернет, ако и когато е "необходимо".
Тези мерки включват съдебно преследване, лишаване от свобода и
други офлайн действия. Видимата част на този вариант е в
съставянето на закони, които регулират "приемливото" уеб
съдържание и законите срещу клеветата и обидата. Скритата част се
състои в оказване на натиск върху доставчиците на интернет услуги
и използването на Denial-of-Service (DDoS) атаки за отстраняване на
определени сайтове. Подобен контрол се налага в Русия.
❸ Трето ниво е т.н. контрол 2.0. Тази дефиниция е
подобна на старата идея за меката сила (пропаганда и влияние)
срещу твърдата сила (цензурата). Целта тук не е да се отказва
достъп до информация, а да се състезаваме за вниманието на
аудиторията и да се скриват критиките в потока от друго
съдържание. Тези действия могат да се ръководят от сложни методи
за интернет наблюдение и извличане на данни в информационните
операции, които да бъдат внимателно насочени към деморализиране
и дискредитиране на противниците.

152
Deibert, R., Colin, M., John, P., Hal, R., Rafal, R., Nart, V., Jonathan, Z.,
Ethan, Z. Access Controlled: The shaping of power, rights, and rule in cyberspace.
Open Net Initiative, 2010
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Авторитарните държави използват едновременно всички
гореописани нива, докато хибридните режими и демокрациите се
придържат към второто и третото ниво 153 . От военно-техническа
гледна точка контролът от първо ниво засяга най-вече
възможностите на противника, докато второто и третото ниво
влияят над волята и възприятията му. Освен това първото ниво на
контрол не е приложимо в демократична страна, а второто ниво
често предизвиква обратна реакция, тъй като интернет обществата
са много чувствителни на подобни вмешателства.
На 9 октомври 2017 в Букурещ Парламентарната асамблея
на НАТО прие резолюция, в която се констатира "превръщането на
информацията в оръжие". В нея се посочва, че интернет
технологиите "могат да доведат до раздробяване и поляризиране на
обществото, да предоставят по-голяма видимост на радикални
мнения и фалшиви новини“154.

25.2.Информационни оръжия
Позовавайки се на гореописаните определения и методи за
мрежова конфронтация, се вижда, че съвременните информационни
войни се основават на високотехнологични средства, специални
манипулации, набор от социалнопсихологически инструменти и
техники, използвани за имплицитно въздействие на индивиди или
групи от хора и насочвани към вливане на собствени вярвания,
ценности, нагласи155.
Така се оформят три ключови технологични аспекти влияещи
на информационната сигурност в интернет пространството:
физически, информационен и когнитивен.

153
Deibert, R., Colin, M., John, P., Hal, R., Rafal, R., Nart, V., Jonathan, Z.,
Ethan, Z. Access Controlled: The shaping of power, rights, and rule in cyberspace.
Open Net Initiative, 2010
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https://www.nato.int/docu/review/2009/0902/090203/BG/index.htm, 2009
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Христозов, И. Проблеми и предизвикателства пред изграждането на
национална система за киберсигурност, 2015
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Физическият аспект е сферата в която са разположени
физическите елементи на конвенционалните бойни действия,
включително всички видове комуникационните интернет мрежи,
цифрови технологии и телекомуникации, които ги свързват.
Тук информацията се възприема като сигнали, които в
модерните хибридни конфликти могат да се приемат и предават от
различни технологични устройства, като телевизия, радио,
сателитни комуникации и т.н156.
Основно средство във физическия домейн заемат
мобилните устройства. Нещо повече, едно изследване на „Галъп
Интернешънъл“ показва, че само 51 % от българите използват
мобилните системи за телефонни разговори, докато цели 40% ги
използват с други гласови услуги или за пренос на данни и 9% за
мобилен интернет. От всички потребители цели 28% използват
онлайн приложенията за системата „Android“ и само 3 % за
кратките текстови съобщения (SMS). Гласовата поща и MMS са на
още по-заден план в предпочитанията за комуникация157.
Посочените проценти демонстрират успеха на уеб
приложенията за незабавни съобщения, като от тях на първо място
по употреба от българските потребители с цели 25 % е Facebook
Messenger и Messenger Lite, а останалите няколко процента се
разпределят между Viber, WhatSapp и Skype.
В последно врме се очертава ясна тенденция, хората да
предпочитат частните комуникации над публичните, в това число и
за споделяне на части от съдържанието, произхождащи от мрежата.
Все по-нарастващо влияние в този аспект заемат „изкуствения
интелект“,
„интернет
на
нещата“
и
автоматизираните
информационни системи.

156

Kluban, O. M., Kurban, O. V., Lyubovec, G. V. Suchasni komunikacijnokontentni procesy v bezpekovij sferi. Kyyiv: VIKNU, 2016
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http://www.gallup-international.bg/bg/Публикации/2018/485-TheTechnologies-Equaliz%D0%B5-Men-and-Women, 2019
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Фиг. 50. Аспекти на информационната сигурност. (SEO -оптимизация на
сайтове за търсещи машини, SMM -управление на социалните медии, PPC –
платена реклама, ORM – управление на онлайн репутацията, AI- изкуствен
интелект, IoT- интернет на нещата, НЛП- невро-лингвистичното
програмиране, Big Data -имат се в предвид инструментите за събиране и
социален анализ на голямо количество информация в интернет.
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Когнитивният домейн е област в умовете на
воюващите и колективното поведение. Тук информацията е важна
не като сигнал или съдържание, а като причина за практически
човешки действия. Състои се от нематериални неща като лидерство,
морал, сплотеност на подразделенията, ниво на подготовка,
осъзнаване на обстановката и обществено мнение. Тук се намират
намеренията на командирите, тактики, доктрини, техники и
процедури за водене на военни действия. Това е свят на
нормативните и психо-социалните техники, социалната психология,
приложната психология и невро-лингвистично програмиране, които
влияят на поведението и комуникационните процеси на социалните
групи или индивидите, светът на действията и може да се нарече
още „поведенческата сигурност“158.

❸ Информационният аспект e този в който
информацията се създава, обработва и споделя, като съдържание.
Тук изпращачите и получателите на информация са хора, които
лесно могат да манипулират информационните послания и
управленски решения. Това е информацията, която срещаме всеки
ден, като потребители или автори в уебсайтовете и социалните
мрежи под формата на текстове, видео, аудио съобщения и др. Този
аспект на информационната сигурност може да се нарича още
„сигурност на съдържанието“ и използва технологии за
манипулиране на съдържанието. Те включват оптимизация на
сайтове за търсещите машини SEO, управление на социални медии
SMM, контекстна и платена реклама PPC, управление на онлайн
репутацията, хакерски атаки и други дейности изискващи експертен
персонал.

Управлението на социални медии (SMM - Social
media management) са дейности, насочени към улавяне вниманието
на аудиторията и увеличаване на трафика към даден продукт или
информация, чрез различни социални платформи. Днес съществуват
много услуги и софтуерни продукти за управление на социални
158
David S. Alberts., John J. Garstka, Richard E. Hayes, and David A. Signori,
“Understanding Information Age Warfare, DoD Command and Control Research
Program, Washington D.C., August 2001, p. 10-14.
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медии, които предлагат интегрирано решение за провеждане на
цялостни информационни кампании. Те се основават на сложни
поведенчески анализи на данни в реално време и автоматично
излъчване на подходящи съобщения в точното време по няколко
канала едновременно.

Управление на онлайн репутацията идва от
английското Online Reputation Management – ORM и се е
превърнало в цял раздел на онлайн маркетинга, разновидност на
връзките с обществеността (PR 2.0).
Най-общо управлението на онлайн репутацията обхваща
дейности, свързани с мониторинг, контрол, анализ и защита на
добрата комуникация между ръководните лица и организациите, от
една страна, и уеб потребителите на съответната услуга, от друга
страна. От нея могат да се възползват както институциите, които
вече са станали обект на комуникационна криза, така и тези, които
желаят да вземат превантивни мерки, за да не изпаднат в такава
неблагоприятна ситуация.

Мониторинга е наблюдение и управление на
класирането на институционалния уебсайт в търсачките и той
следва да се извършва постоянно. С помощта на тази дейност ние
може да наблюдаваме какво говорят хората за нашата институция и
да реагираме на време. Алгоритмите на търсещите машини
постоянно се променят и поради това е необходимо, сайта също да
се адаптира към тях. Целта е да се запазят постигнатите резултати
по определени ключови думи, а защо не и да се подобрят? Това е
необходимо за да анализирате резултатите и определите
работещите методи, избрани в етапа на планирането.

Контролът се осъществява, чрез следене на
коментарите в социалните мрежи и проверка на класирането в
резултатите от търсене с цел недопускане хората да попаднат на
нежелан от нас материал, докато сърфират в Интернет.
При възникване на криза, възниква въпроса как да реагираме
на различните отрицателни коментари? За справяне с тази ситуация
трябва още в самото начало да се наложи набор от ясно определени
правила за поведение на потребителите във вашите социални медии.
При наличие на отрицателен коментар първата стъпка е да се
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определи типа на обратна връзка. Вашата реакция зависи от това
дали е конструктивна критика или типична хейтърска нападка?
Например, за коментари, които нарушават условията за ползване на
сайта, следва незабавно изтриване, съобщаване за злоупотреба и
забрана на потребителя, когато е необходимо.
Когато обаче получавате истински отрицателни отзиви,
трябва да приемете съвсем различна стратегия. В този случай имате
няколко възможности: да отговорете публично, да отговорете частно
или да използвайте хумор.
При трудна ситуация може да отговорите публично, че
разбирате тяхната гледна точка и че сте им изпратили лично
съобщение, за да разрешите ситуацията заедно. При ситуация за която
смятате, че няма да ескалира публично, отговорът може да изяснява
проблемите с цялата общност. Също така публичният отговор е
необходим, ако друго лице е направило неоснователно обвинение
срещу вас или вашите материали за да защитите репутацията си. При
неясна ситуация и за целите на настоящото учебно помагало можем да
предложим следната схема на действие с коментарите:
Как да реагираме при различните коментари?
• Положителен коментар + Невярна информация = Отговор
• Положителен + Верен = Слушане или Отговор
• Негативен коментар + Шега или Поучаване = Слушане
• Негативен + Без Шега + Неверен = Отговор
• Негативен + Без шега + Верен + Нещастие или вреда = Отговор
• Негативно + Без шега + Верен + без нещастие = Слушане
Все пак, колкото и да е сложна ситуацията винаги трябва да
отговаряте учтиво, спокойно и с уважение, дори ако другото лице е
злоупотребяващо. И ако това не помогне, а човекът продължава със
злоумишлените си реакции, блокирането може да бъде следващата
стъпка. Така съответният акаунт няма да вижда вашите актуализации.
При наличие на явен кибертормоз, застрашаващо, агресивно поведение, злоупотреба с лична информация, неподходящо съдържание
или друга злоупотреба, действията ви могат да се пренесат и офлайн.
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Анализът се прави с цел опознаване начина на
мислене на целевата аудитория и най влиятелните играчи в
социалните медии за да не допуснем потребителите да попадат на
неподходящо съдържание. Не може да се пренебрегва негативното
отношение в блогосферата, социалните мрежи, форумите и
информационните сайтове, защото то ще доведе до понижаване на
доверието в потребителите в нашата организация или съответния
бранд.

Защитата на репутация се осъществява със
следните тактики с които може да се влияе на целевата аудитория
според ситуацията:
– изграждане на положителна онлайн репутация,
провеждане и управление на периодични PR кампании в Интернет
пространството, чрез облъчване на аудиторията с положителни
мнения и коментари, които да се оптимизират от SEO гледна точка
и да завземат първата страница на Google 159;
– поддържане на Вашия онлайн имидж и следене за нови
материали излизащи в Интернет с помощта на модерен софтуер за
„слушане“, като Google Alerts, Yahoo Alerts, Social Mention и др.;
– смекчаване или заличаване на лоша онлайн репутация,
като се изместват лошите линкове от по-силни Ваши линкове,
когато завземете цялата първа страница на Google с ваши линкове
се получава контрол над Интернет пространството;
– провеждане на агресивна антикампания с цел
дискредитиране на нелоялен конкурент.
Съществува известна прилики между SEO и ОRМ, но има и
съществени разлики. Оптимизацията на сайтове е за насърчаване на
класирането в първите места на резултатите от търсенето, а
управлението на онлайн репутация е контролиране на колекция от
сайтове, които се появяват в резултатите от търсене и формиране на
положително отношение към съответната институция.

Николова, Е. Измерване и оценяване на връзките с обществеността –
възможности и перспективи. 2017 г.
159
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25.3.Интернет тролове и техники
на тролене
Често в дейността по управление на онлайн репутацията и
провеждането на информационни операции се използват т.н.
тролове или агенти за влияние. В Интернет жаргона под думата
„трол“ се разбира човек, който публикува провокативни коментари
по дадена тема с цел да смути автора или да разстрои
нормалната дискусия в даден форум, като насочи темата в
определена посока. В този смисъл, дейността на подобен човек се
нарича „тролене“. Това е деструктивен феномен, започващ от
обикновено развлечение за сметка на по-неопитните потребители,
стигащ до нивото на информационна война160.
Днес съществуват цели институции за тролинг, които
организират платени групи хора с цел агитация и манипулиране на
резултатите в Интернет и общественото мнение. Обикновено,
троловете “работят” в две направления. Едното е чрез провокация и
обиждане на съвсем непознати хора, а второто е добре планирана
разработка с цел отмъщение на конкретен човек или група от хора,
чрез използване на различни слухове, клевети и компромати.
Трябва да се прави разлика между хейтър и трол. Докато
първите са природно негативни и просто мразят всичко, то вторите
са по-скоро хитри манипулатори.
Най-общо те се делят на два вида – прости и сложни тролове.
Простите тролове, използват явни обиди и целенасочено нарушават
правилата на форумите, а сложните работят на границата на
нарушенията.
Троловете използват няколко основни техники за тролене,
които може да бъдат обобщени така:
Клониране е най-често използвания трик. Всеки трол
задължително се клонира, чрез създаване на няколко
акаунта от различен компютър и започва да води
ожесточена дискусия със самия себе си. По този начин
160

Theohary, C. A., Rollings, J., Terrorist Use of the Internet: Information
Operations in Cyberspace, Congressional Research Service, Washington, 2001

200

П. Димов
много бързо може да забие дадена тема във форум, блог
или социална мрежа.
Стоварването на десант с обучена група от тролове,
която влиза организирано в нарочен форум и със своите
клонинги е в състояние да го превземе за кратко време.
При спам над 75% от публикациите, трафика на сайта
буквално спада до нулата.
Плувки, куки и мрежи. Това са различни средства за
създаване на провокативни съобщения, които могат да се
хвърлят във вече открита тема или да са първи пост в
нова тема. Обикновено се маскират, като невинен въпрос,
но съдържат една или повече „куки“ за които после да се
хванат троловете.
Потъване и различни маневри. Често тролът публикува
нещо и “потъва” за известно време, през което наблюдава
реакциите, търпимостта и нивото на захапване, намесата
на администратора и др. При благоприятна среда
подгрява темата със свои клонинги, забива и след това се
прави на жертва.
Засада. Тролът следи даден блог, например на
Президента и когато излезе нова публикация веднага
започва да му намира грешки, да доказва, че лъже и цели
да го изкара от равновесие.

-

-

-

-

От гледна точка на информационните операции SEO е найпроникващо оръжие за манипулация на целевата аудитория в
мрежата. Днес съществува огромна индустрия за милиарди долари,
която е посветена на оптимизирането на резултатите от търсещите
машини за всички видове уебсайтове, чрез наблюдение и обратно
разработване на алгоритъма за класиране в търсачките. Общите
приходи на Google от всички реклами в мрежата през 2017 г. са
били 27,4 милиарда долара, които идват предимно от показване на
платените резултати161. Като се има в предвид, че само една трета от
посетителите кликът на реклами, то приходите на SEO –

161

https://www.statista.com/statistics/267606/quarterly-revenue-of-google/
[прегледан 22.06.2019]
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индустрията се оценяват на около 80 милиарда долара 162 . Това е
критично оръжие в арсенала на точния пропагандист.
Уебсайтовете са основен инструмент за комуникация в
интернет пространството и мощно оръжие за масово поразяване на
общественото съзнание.
Степента на поражение на информационното оръжие в
интернет може да бъде определена чрез делът на паразитни сайтове,
които работят за друга държава.
Основната цел на онези, които се опитват да оформят
общественото мнение, е да насочат съдържанието към върха на
страницата с резултати от търсене. Проучванията показват, че
повече от 40 % от интернет потребителите кликват върху първата
нерекламна връзка в резултатите от търсенето.
Първите пет резултата от търсенето получават около 75%, а
първата страница с показаните резултати от търсене на Google
получава 95 % от целия трафик163.

Кликвания в %
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Sprung, R. What is SEO? https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-seofaq-ht [04.02.2018]
163
Киберман, Т. На първо място в Google 2017. София: Франчайзинг БГ
ЕООД, 2016
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Следователно има огромен стимул за класиране на първа
страница, независимо дали продаваме военни обувки или публикуваме
военно-политически новини и информационни съобщения.
Днес не е достатъчно просто да имате уебсайт, а трябва той
да излиза на първите места в резултатите на търсещите машини,
защото огромната част от потребителите отварят само сайтове
показани на първа страница в резултатите от търсене.
Това важи, както за бизнеса, така и за институционалните,
държавни сайтове в това число на Министерство на отбраната и
структурите на Българската армия.

Заключение
В цитиранията по-горе ще откриете много полезни
инструменти за работа с уеб приложения, но е възможно те да
изчезнат след време, поради бързото развитие на технологиите в
сферата. Затова, както обещах ще ви предоставя линк към онлайн
каталог с препоръчани безплатни инструменти, който се обновява
периодично и ги разделя по видове за по-лесно намиране, а именно
https://postvai.com/seo-инструменти.
В крайна сметка SEO не е сложна наука, но има няколко
прости принципа за оптимизация на сайтовете, които могат
значително да подобрят тяхното класиране в резултатите от търсене.
На първо място трябва да се създава полезно съдържание за
потребителите, а не за търсещите машини.
Второ трафикът към сайта трябва да е естествен, а не да
идва от спам. SEO е постоянно променящ се процес, който трябва
да се прави непрекъснато през целия живот на сайта, без да се
заобикалят алгоритмите на търсещите машини.
Вашият сайт не е просто още един готов инструмент за
комуникация, а средство което трябва да се обгрижва непрекъснато
за да се създадат дългосрочни и близки отношения с аудиторията.
Вие давате любов и получавате любов! „Сърце подир сърце
върви и запалва този, който сам гори“.
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Приложение 1

Списък на регистрираните
фактори влияещи на класирането
в Google.BG
Фактори на ниво домейн
1. Групата фактори свързани с доверие към дадения домейн
заема почти 20 % от алгоритмите за класиране на Google, което ги
прави едни от най-важните фактори за класирането на сайта.
2. Citation Flow (CF) и Trust Flow (TF) потока на цитиранията
и доверителния поток към домейна влияят на доверието към
домейна.
3. Кратък домейн съставен от една дума добавя още около 5 %
вероятност за класиране на сайта.
4. Присъствие на ключова дума в домейна също играе важна
роля, но само ако не е явен спамърски домейн от типа magazin-zaobuvki-v-sofia.com.
5. Възраст на домейна също е фактор от изключително
голямо значение, но когато разликата е между два сайта е повече от
година.
6. Авторитет на домейна (Domain Authority) – поавторитетните домейни, имат предимство.
7. Trust Rank на домейна е много важен фактор, той определя
нивото на доверие в него и колкото по-голям е за толкова покачествен се счита сайта.
8. Срок за регистрация на домейн. Ако сте регистрирали
сайта си за повече от две години, Google считат, че сте със сериозни
намерения и могат да му дадат по-голяма тежест.
9. Историята на домейна и какви сайтове е имало на него?
Колкото по-чистата история на сайтовете, без наказания и
прехвърляния от човек на човек, толкова по-добре.
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10. Публичен или скрит Who Is, кое е физическо лице, което е
регистрирало този домейн? Възможно е зад скрит собственик Who
is да стой някоя терористична организация, като Ислямска държава,
затова се дава предимство на публичните.
11. Освен това от търсачката проследяват реномето на
собственика на домейна. Ако той има други сайтове, може да е
причислен към спамърите и това да се отрази и на новия сайт.
12. Държавните разширения, като домейн .bg го класират подобре в България. Сайтовете с разширение .gov и .edu са много
предпочитани от Google.
13. Паркирани домейни – индексирането им е сведено до ниски
нива.
14. Дължина на URL адреса. Колкото по-кратък, толкова подобре – използването на по-дълги URL може да се счете за опит за
измама.
15. Местоположение на сървъра – влияе върху географското
позициониране. Ако желаете да класирате домейн с разширение .bg
в България, е от съществено значение сървъра да е разположен в
България.
16. SSL сертификат – сайтовете със сертификат получават
бонус, като по-надеждни според Google.
17. Връзки от стари домейни – придават тежест.
18. Много е важно избирането на домейна още преди създаване
на сайта.
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Фактори на ниво страница
19. Дали страницата е добре оформена по изискванията на
Google и структурирана с всички необходими атрибути?
20. Има ли наличие на meta атрибути, като title tag (заглавие),
мета описание и keyword tag с включена ключова дума, което е
важен фактор за нейното качество.
21. Наличие на ключова дума в title tag и H1.
22. Дали е валиден HTML кода?
23. Наличието на голямо количество грешки в кода е много
лош знак.
24. Има ли връзки към страницата от други страници?
25. На всяка страница се причислява Page Rаng и колкото поголям е той, толкова по-добре.
26. В последно време още по-важен фактор е т.н. Trust Rang
27. Page Authority за доверието към страницата.
28. Скорост на зареждане на страницата e важен фактор при
индексирането и класирането на страниците на сайта.
29. Ако имате връзки сочещи навън, дали те са към качествени
сайтове, защото ако показвате лоши сайтове търсачката ще счете, че
ги подкрепяте.
30. Алгоритъма вижда дали изходящите връзки са релевантни
към тематична страница, а не обикновена размяна, което говори за
плащане или опит да излъжете търсачката.
31. Какъв е броя на изходящите връзки – наличието на голям
брой изходящи връзки, които са dofollow, е негативен фактор.
32. Качество на входящите връзки, колкото по-силни сайтове
сочат към вас, толкова по-добре.
33. Наличието на „счупени линкове“ е негативно, както и ако е
линкван от лоши връзки.
34. Дължина на URL на страницата.
35. Страници, които са по-близо да началната страница
получават лек приоритет пред другите.
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36. Наличието на категории е добър сигнал. Страниците от
родствени категории получават лека подкрепа.
37. Приоритет на страница, заявен чрез sitemap.xml. Наличието
на карта на сайта го качва в резултатите.
38. Наличието на карта за изображения или за видео в различни
HTML и XML формати.
39. Наличието на голям брой изходящи връзки е негативен
фактор.
40. Възраст на страницата – по-често актуализирана стара
страница може да се класира по-добре от новосъздадена.
41. Оформление на страницата – до колко страниците са удобна.
42. Четливост на текста.
43. Плътност на ключовите думи в текста.
44. Семантично индексиране на дългите ключови думи и фрази
в текста.
45. Има ли наличие на дублирано съдържание в страницата.
46. Има ли новости в съдържанието, като Google подкрепят
поддържането на актуализирано съдържание и показват датата на
промяна в снипета на някои страници.
47. Следи се историята на актуализациите и отчитат колко често
се прави това; седмично, месечно или годишно.
48. Наличие на коректна страница „За контакти“ е
задължителна за всеки сайт. Това е вид идентификация, че
притежавате сайта.
49. Наличието на твърде много партньорски връзки не е добър
сигнал. Добре е да ги има, но да са подбрани и в малко количество.
50. Наличие на библиография и източници е добър сигнал.
51. Потребителското изживяване на страницата и наличие на
потребителски приоритети.

218

П. Димов

Линк структура на сайта
52. Връзките от сайтове с релевантна тематика са по-ценни.
53. Връзките от конкуренти са още по- ценни.
54. Връзките трябва да са от отделни IP адреси.
55. Разнообразието на линк картината вдига ранкинга на сайта.
56. Колко са линкваните страници в сайта, като обща бройка,
без значение дали идват от същия домейн.
57. Колкото по-голям е Page Rank на страницата, която е
поставила линк към наш сайт, толкова повече се предава на нас.
58. Авторитет на препращащия домейн е много важен.
59. Авторитета на сайтовете сочещи към домейните на
сайтовете, които сочат към нашия сайт.
60. Социални сигнали на препращащия домейн – могат да
повлияят върху качеството на връзката.
61. Линкове от „лоши сайтове“ – оказват негативно влияние.
62. Разнообразие на връзките е от значение за оформяне на линк
профила на един сайт, трябва да има връзки от директории,
каталози, социални мрежи, блогове и форуми и др.
63. Наличието на партньорски и купувани линкове понижават
рейтинга в органичното класиране.
64. Връзките в текста съобразени с контекста са много силни.
65. Наличието на много редиректвания 301 намалят ранга. Все
пак ако се наложи редирект 301 пренася силата макар и в по-малка
степен.
66. Anchor връзки към сайт са силен сигнал, както за външни
така и за вътрешни страници.
67. Местоположение на линка в съдържанието. Колкото понагоре и в ляво са връзките, толкова по-силни са те.
68. Отчита се също положителния растеж на нарастване на
линковете към вашия сайт във времето, той трябва да е равномерен
и да не е нито много бързо, нито много бавно.
69. Важи и обратното за негативния растеж към страници, които
не получават връзки във времето.
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70. Някой сайтове са класифицирани от търсачката като
„лидери“ в дадена област. Връзките от тях са много силни.
71. Линк от Wikipedia осигурява освен трафик и тежест, макар
че е Nofollow.
72. Линковете от авторитетни сайтове са много по-качествени
от тези на малките сайтове.
73. Възрастта на входящите връзки също е фактор, колкото постари толкова по-важни.
74. Връзки от безплатни платформи имат по-малко тежест от
тези на сайтове изградени на платен хостинг със закупен домейн.
75. Натурален линк профил – колкото по-натурален (реален)
изглежда линк билдинга, който извършвате, толкова по-високо
позициониран ще е сайта.
76. Реципрочни обратни връзки понякога се приемат за опит за
измама.
77. Регистрация в директория DMOZ носи положителна тежест
за сайта, макар че до сега никога не съм успял да вкарам там сайт.
78. Регистрация в директорията на Yahoo също оказва влияние.
79. Брой на изходящи връзки от страница е от значение за
определяне на тяхната сила. Те си разпределят силата по между си,
колкото повече линкове имате, толкова по-малък ще бъде техния
Page Rank.
80. Линк от публикация – колкото по-дълга е една публикация,
толкова по-качествен ще бъде линка, който е сложен в текста.
Колкото съдържанието е по-качествено толкова по-добре.
81. Sitewide линкове (такива, които са на всяка страница в
сайта) се броят като един силен линк.
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Качество на съдържанието на сайта
82. Уникалност на съдържанието.
83. Процент на дублирано и копирано съдържание в сайта.
84. Дължината на съдържанието е важно мерило за нейното
качество. Колкото по-дълъг е текста на една страница, толкова поголяма значимост има това за класирането и.
85. Предоставя ли съдържанието някаква полза на читателите и
уникални прозрения.
86. Оптимизация на изображенията, чрез намаляване
тежестта на самия файл да е по-лек.
87. Използване на описателно име на файла на изображенията
от рода cherna-damska-obuvka.jpg
88. Ако сте оптимизирали добре изображенията си те ще се
показват при търсене чрез изображения по-нагоре и ще ви карат
повече трафик.
89. Задължително добавяне на заглавие, описание и alt tag в
HTML кода на изображението дава точна информация, какво
съдържа този файл на търсачката.
90. Честа актуализация на съдържанието, също говори на
Google дали този сайт се поддържа. Може да премахвате излишни
изречения или да допълвате текста.
91. Правопис и граматика – използването на правилен
правопис и граматика е важен сигнал.
92. Оригинално съдържание – дали текста, който фигурира на
страницата е написан от вас или е копиран от друг източник.
93. Мултимедийни елементи в текста – наличието на снимки,
видео, презентации и други, които допълват съдържанието.
94. Използване на оптимизирани видео клипове.
95. Намалено използване на Flash технологията. Търсачките
обичат да четат, а не да гледат.
96. Наличие на вътрешни връзки между страниците на сайта
показва, че те са по-значими в конкретния случай по тази тематика.
97. Ниво на четене – каква е трудността за възприемане на
текста в сайта.
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98. Тагове – наличието на тагове е важно за обвързването на
релевантното съдържание в сайта.
99. URL String – отбелязването на думички и категории с
удебеляване в резултатите на Гугъл, с цел насочване на
потребителя, какво съдържание да очаква на въпросната страница.
100. Позоваване на източници в текста се признава за качество.
101. Правила на сайта, Общи условия, Декларация за
поверителност – важен фактор според търсачката.
102. Дублиране на meta тагове – наличието на еднакви заглавия
или описание може да навреди при индексирането и класирането
при търсене.
103. Прекалено дълги или прекалено къси мета тагове.
104. Youtube – видеоклиповете изграждат допълнителна тежест
към сайта. Индексирането им е бързо и важно за Google.
105. Генерирано съдържание от потребител се оценява по-добре.
Google разбират кой човек прави връзката и е по-добре да идва от
rosi-dimova.blogspot.bg.
106. Използването на Микрода форматите на schema.org
допринася за по-добра визуализация в резултатите и на позицията в
SERP.
107. Доверие в домейна и Trust Rank на сайта.
108. Местоположение на сървъра.
109. Наличие на SSL сертификат.
110. Дали сайта има удобна навигация.
111. Измерват мобилността на сайта и дали има отзивчив дизайн.
112. Дали сайта е достъпен и как е конфигуриран robots.txt.
113. Използвате ли в сайта Google Analytics и други инструменти
на Google.
114. Използвате ли спонсорирани връзки? Страниците с повисоко CTR получават допълнително трафик.
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Употреба на ключови думи
115. Ключовата дума трябва да се съдържа в title tag на сайта,
което показва неговото предназначение.
116. Ключови думи трябва да се съдържат в мета заглавието на
страницата.
117. Ключовата дума в meta description, описанието на
страницата.
118. Местоположение на ключовата дума, колкото по-напред е
тя, толкова по-добре.
119. Наличие на ключовата дума в H1 таг – с него се отбелязват
по-важните части от текста.
120. Ключова дума в подзаглавията H2 и H3 таг, както и
болтваните и подчертани части на текста носи допълнителна тежест
при класирането.
121. Плътност на ключовата дума в текста. Колкото по-нагоре
и в ляво е ключовата дума, толкова по-голяма тежест.
122. Дали не сте прекалили с употребата на ключови думи?
123. Броя на използваните синоними на ключовите думи в една
страница.
124. Употребата на ключови фрази от няколко думи, които поточно определят съдържанието.
125. Изграждането на т.н. „Семантично ядро“ (текстове около
които се изграждат входящите връзки) помага на Google да
определи по-точно нишата на сайта.
126. Пълно съвпадение на търсенето – когато някой търси „seo
копирайтинг за социални мрежи“ по-добре класираната страница
ще бъде тази, която съдържа „seo копирайтинг за социални мрежи“.
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Потребителски фактори
127. Наличието на добре избран шрифт и неговата физическа
тежест за сайта.
128. Наличието на добре избран отчетлив фон на уебсайта.
129. Правилното форматиране на сайта също е важен фактор.
130. Структурата на сайта, дали има категории от които да се
разбира, кои теми са по-важни
131. URL Path – страница, която е „по-близо“ до началната, може
да получи допълнителен авторитет.
132. Архитектурата на сайта спомага за по-добрата организация
на съдържанието.
133. Броя на страниците, колкото са повече, толкова по-надежден
сайт.
134. Честота на публикуване в сайта.
135. Uptime време на сайт – в колкото по-голям процент вашия
сайт е онлайн, колкото по-надеждни са сървърите и колкото помалък обем обновяване офлайн се прилага, толкова по-добре ще се
позиционира сайта.
136. Спомагателна навигация Breadcrumb навигация – показва
във всеки момент къде се намира потребителя в сайта.
137. Мобилна версия на сайта е много важна за търсачката. Тя
се стреми да улесни потребителите да сърфират по-удобно от
смартфон, таблет и т.н.
138. Google подкрепят класирането на сайтовете с отзивчив
дизайн, което го прави задължителен за използване.
139. Ползваемост на сайта – трудната навигация или ориентация
в сайта е негативен елемент.
140. Много е важно цялостното потребителско изживяване на
посетителите в сайта, то се оценява чрез различни потребителски
параметри, които може да видите в Google Analytics.
141. Пригоден ли е сайта за употреба от хора със зрителни
увреждания.
142. Страниците, които получават по-голяма CTR (честотата на
кликвания) се позиционират по-добре.
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143. Сайтовете, които имат висока CTR при повече ключови
думи, се определят за по-качествени.
144. Когато повече хората влизат директно в сайта, Google
измерва това и той се позиционира по-добре.
145. Колкото повече време посетителите стоят във вашия сайт,
толкова по-добре за неговото класиране.
146. Колкото повече страници отваря средния посетител на
вашия сайт, толкова по-добре се класира той, защото се счита за
интересен.
147. Колкото по-ниска е степента на отпадане на потребителите,
толкова по-добре за позиционирането на сайта.
148. Колкото повече са завръщащите се потребители в сайта,
толкова по-добре се позиционира той.
149. Колкото повече се запаметява в отметките на браузъра на
хората, толкова по-добре се класира сайта.
150. Google оценяват по-добре използването на техните
продукти.
151. Брой на коментари в страница е силен фактор.
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Социални фактори
152. Страниците с плюсове и споделянията в Google+ ще бъдат
класирани по-напред.
153. Ако сте се отбелязали с “rel“ атрибут за автор на Google в
страницата си, тя се класира по-добре.
154. Авторитета на източника споделил в Google се оценява
високо в резултатите.
155. Броя на туитванията в Twiter влияе положително. Колкото
по-авторитетен е профила от който имате tweets, толкова по-голям
ефект ще има върху сайта.
156. Броя на Фейсбук харесвания също има силно влияние,
157. Броят на Facebook споделянията е от още по-голямо
значение, още повече от авторитетни потребители.
158. Броят на коментарите във Facebook, другите социални
мрежи и на самия сайт.
159. Авторитета на съответния Facebook потребител сподели
съдържанието се отразява в алгоритъма.
160. Социалните сигнали от Pinterest също се харесват на
търсачката.
161. Социални интеракции – взаимодействията в останалите
популярни социални мрежи се отчитат от алгоритъма за класиране.
162. Поставяне в страницата на линк с верифициран в Google
автор се отразява добре на тази страница.
163. Релевантност на социалните сигнали – по-релевантния
сигнал осигурява по-добър ефект.
164. Големия брой на социалните сигнали е признак за доверие в
сайта.
165. Диверсификация на домейна – в резултатите от търсенето
може да получите множество резултати от един и същ сайт.
166. Новинарските сайтове е добре да се добавят в Google News
Box, а магазини в Google Shopping.
167. Броя на RSS абонираните за сайта.
168. Наличие на Chrome маркери. Google използват браузъра
Google Chrome за да събират данни за използването на сайтовете,
затова страниците които са запаметени в Chrome може да получат
допълнителна подкрепа.
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Фактори свързани с бранда
169.
Ако сайта е с име на бранд това ще доведе до
дългосрочен положителен ефект в позиционирането.
170.
Google предлагат търсения по бранд поради, което
наличието на такъв е голям плюс.
171.
Наличието на Фейсбук бизнес страница свързана с
бранда е огромен плюс и предпоставка за по-добро позициониране.
172.
Официална страница в LinkedIn е признак за реална
фирма, както и профили на служители в LinkedIn са много добър
социален сигнал.
173.
Споменаване на бранда в новинарски сайтове е
добър сигнал. Включително без поставен линк към него.
174.
Броят на RSS абонатите
175.
Притежавате ли нюзлетър и колко човека го
употребяват.
176.
Използвате ли Feedburner.
177.
Включване на данни на организацията – наличието
на наименование, адрес и телефон е голям плюс.
178.
Оптимизиран ли е сайта за локално търсене.
179.
Има ли карта и регистрация за Google+ Local.
180.
Други важни фактори за алгоритъма на Google
181.
След като Google въведоха персонализирането
търсене, историята на посетени от вас страници се отразява на
тяхното класиране в бъдеще.
182.
Тези, които посещавате по-често се класират подобре.
183.
Географско насочване е много важен фактор, който
влияе на резултатите.
184.
Тези сайтове, които са разположени в близост до вас
се класират по-напред. Във всеки браузър резултатите са различни
според IP адреса ви
185.
Google лансират сайтовете с направени регистрации
в Google Busines и Google Listing
186.
Ъпдейт за безопасно търсене за да не получите в
резултатите страници със съдържание за възрастни.
187.
Въведен е ъпдейта Panda, който следи за качеството
на съдържанието.

227

SEO
188.
Използвате ли забранени методи, като Cloaking
(показване на различно съдържание от една страна на посетителя и
от друга на търсачката) може да доведе до забрана на сайта.
189.
Изскачащите прозорци също са признак за ниско
качество на сайта. Много хора и без това ги забраняват с AddBock.
190.
Наличието на разсейващи реклами показва на
ъпдейта, че сайта е с ниско качество.
191.
Penguin ъпдейта гледа дали сайта е прекалено
оптимизиран, дали прекалено много се използва дадена ключова
дума. Това също може да се отрази негативно на класирането.
192.
Прекаленото използване на обяви, особено в
количество по-голямо от съдържанието, води до негативен ефект.
193.
Наличието на скрити връзки, също води до наказание.
194.
Сайтовете с агрегатори на съдържание никак не се
харесват на търсачката. Тя предпочита да съдържанието да е
направено от хора и да е удобно за хората.
195.
Ако някой маркира вашето IP като спам, това може
да навреди на всички сайтове, разположени на това IP.
196.
Ако имате голямо количество нискокачествени
връзки със сигурност ще получите нисък авторитет на сайта.
197.
Сайтовете с много нерелевантни по дадената
тематика ще бъдат наказани след Penguin ъпдейт.
198.
Google Sandbox е кутия за нови сайтове с висока
концентрация на линкове и чрез нея се ограничава временно
видимостта им в търсачката.
199.
Често от Google налагат ръчно наказание от техен
администратор, което е един от възможно най-лошите варианти и то
може да продължи 2 години.
200. Ако имате наложено наказание може да разгледате и
изчистите лошите линкове, довели до наказание с Disavow Tool и да
изпратите молба за преразглеждане и премахване наказанието от
сайта.

228

П. Димов

Петко Димов

SEO - ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТОВЕ
ЗА ТЪРСЕЩИ МАШИНИ
Рецензенти:
полк. доц. д-р Иван Христозов
доц. д-р Бранимир Жеков
инж. Момчил Марчев

ISBN:978-954-2977-56-8

Формат – 145/205
Обем –230
Корица – мека
Дадена за печат – май 2019
Излязла от печат – юли 2019
Предпечат – Свиленка Атанасова
Печат – Рекламно-издателска къща ДиоМира

1113, София, бул. „Шипченски проход“ 52, бл.17, офис 317
Тел.: 0888 206 408, 0889 677 526; e-mail: diomira@mail.bg
Facebook: Рекламна къща ДиоМира

229

