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Witryny nie do ukrycia. Jak zbudować stronę, kt&oacute;rą znajdzie każda
wyszukiwarka

  

   Książka autorstwa Aarrona Waltera nie jest pierwszą pozycją odnoszącą się do coraz
istotniejszej kwestii pozycjonowania. Nie jest też pierwszą dobrą pozycją opisującą prawidła
rządzące światem przeglądarek. Posiada jednak wiele zalet, które wyróżniają ją spośród tłumu -
poruszenie szeroko rozumianej kwestii „wyszukiwalności” (1. Pomóż ludziom znaleźć twoją
stronę. 2. Pomóż im odnaleźć to CZEGO SZUKAJĄ. 3. Zachęć ich do powrotu).

  

   Autor opisuje nie tylko najprostsze metody pozycjonowania i wszystkim dobrze znane
sztuczki. Prócz samego suchego opisu często pojawia się kod ilustrujący omawiany temat. Co
ważne, książka opisuje nie tylko to jak zrobić stronę, która będzie wysoko oceniona przez
algorytm wyszukiwarki, ale (za co głównie ją cenię) wyznaje zasadę - strona przyjazna
internaucie = strona dobrze oceniona. Kolejne rozdziały książki udowadniają coraz dobitniej tak
postawioną tezę.

  

   Bardzo podoba mi się opisanie metody progresywanego ulepszania, która pokazuje, że
można i należy robić strony poprawnie. Docenią nas za to zarówno użytkownicy, jak i
wyszukiwarki.
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   Niestety prócz samych plusów znalazło się kilka minusów... Być może z powodu zaniedbania
tłumacza lub niewiedzy autora straszy sformułowanie „skrypty Javy” (w sensie „skrypty
napisane w języku JavaScript”). W przykładowych kodach można znaleźć jeszcze kilka
drobnych potknięć, ale są one już mniejszego kalibru i z pewnością nie wprowadzą nikogo w
błąd. Dodatkowo część stron pokazanych w przykładach, które mogą być niezmiernie przydatne
za oceanem w Polsce trochę traci na wartości.

  

   Mimo tych kilku uchybień polecam. Warto pamiętać, że przeczytanie nawet najwybitniejszej
książki dotyczącej SEO nie staniemy się od razu guru pozycjonowania. Ta pozycja z pewnością
przybliży nam wiele aspektów sztuki walki o miejsce w rankingach internetowych mechanizmów
wyszukiwawczych, ale nie zastąpi doświadczenia zdobywane z czasem.

  

   Witryny nie do ukrycia. Jak zbudować stronę, kt&oacute;rą znajdzie każda
wyszukiwarka

  

   Wydawnictwo helion  - 03/2009
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