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JEśLI ChCESZ, AbY TWOJA STRONA INTERNETOWA ODNIOSŁA SuKCES 

W WYNIKACh WYSZuKIWANIA GOOGLE, TO PIERWSZYM KROKIEM JEST 

ZROZuMIENIE MEChANIZMu DZIAŁANIA WYSZuKIWAREK INTERNETOWYCh. 

PO WPISANIu ZAPYTANIA W POLE WYSZuKIWARKI INTERNETOWEJ ZWRACANA 

JEST NAM LISTA POWIĄZANYCh Z NIM DOKuMENTóW INTERNETOWYCh. NA 

JAKIEJ PODSTAWIE uSTALANA JEST KOLEJNOść TYCh WYNIKóW?

alGorytm 
GooGle’a –
rankIng ParaMEtróW SEO, czyli 
naJpiErw rzEczy naJważniEJszE
tekst: Przemysław Sztal

Przepis na wyniki wyszukiwania, 
czyli algorytm

Mechanizm wyszukiwarki przypisuje 
każdej stronie internetowej ocenę, na pod-
stawie której ustalany jest ranking wyników 
wyszukiwania. Google żartobliwie infor-
muje, że za ocenę stron odpowiadają gołębie 
(http://goo.gl/yHLz80), ale tak naprawdę 
każda lista wyników wyszukiwania jest 
rezultatem skomplikowanego mechani-
zmu, który obsługuje ponad 100 miliardów 
zapytań w ciągu miesiąca. Na ocenę każdej 
zwracanej strony, a więc jej pozycję w wyni-
kach wyszukiwania, ma wpływ ponad  
200 wskaźników. Jednak zamiast opisywać 
poszczególne parametry SEO, wskażę skąd 
czerpać praktyczną wiedzę na ich temat.

składniki dobrego wyniku wyszu-
kiwania, czyli parametry seo
składniki bazowe, czyli oficjalne 
zalecenia Google

Google w swoim podręczniku startowym 
SEO, artykułach pomocy, wpisach na blogu 
czy kanale YouTube dla webmasterów publi-
kuje wiele cennych wskazówek dotyczących 
budowania i optymalizowania serwisów 
internetowych, tak aby były pozytywnie 
oceniane przez wyszukiwarkę Google.

Parametry SEO brane pod uwagę w algo-
rytmie wyszukiwania są wypadkową zaleceń 

Google dotyczących budowania stron przy-
jaznych wyszukiwarce internetowej. Stąd 
wskazówki Google dla webmasterów są pod-
stawową lekturą pozwalającą zrozumieć, 
czym kieruje się wyszukiwarka, tworząc 
ranking stron internetowych.

Przyprawy, czyli parametry 
nieoficjalne

Wskazówki podawane przez Google są 
zwykle dość ogólnikowe, aby utrudnić 
zadanie osobom, które chciałyby sztucz-
nie poprawić ocenę swojej strony inter-
netowej. Dlatego w pracy nad serwisem 
internetowym warto uwzględnić elementy, 
które nie wynikają bezpośrednio z zaleceń 
Google, ale zostały uznane za czynniki 
rankingowe na podstawie analiz wyników 

wyszukiwania i testowania różnych roz-
wiązań pozycjonerskich.

Na portalach branżowych można znaleźć 
przydatne zestawienia czynników rankingo-
wych. Jednym z ciekawszych kompendiów 
jest opublikowana przez Search Engine Land 
tablica okresowa najważniejszych składników 
SEO, dzieląca je na kilka głównych obsza-
rów tematycznych (http://goo.gl/CFU3ft).

Dla bardziej dociekliwych badaczy 
algorytmu wyszukiwania interesującym 
dokumentem będą ujawnione wewnętrzne 
wytyczne dla pracowników Google oce-
niających jakość wyników wyszukiwania 
(http://goo.gl/kME4Fe). Pozwalają one bli-
żej poznać czynniki, na podstawie których 
dany wynik wyszukiwania oceniany jest 
jako wartościowy lub nie.

Więcej o działaniu wyszukiwarek internetowych:

1. Jak działa wyszukiwarka: http://goo.gl/aYLUev

2. Zasady funkcjonowania wyszukiwarek (j. ang.): http://goo.gl/yv0g2l

3. Film wyjaśniający działanie wyszukiwarki (j. ang.): http://goo.gl/x4wLM2

Przydatne wskazówki SEO

1. Wytyczne Google dla webmasterów: http://goo.gl/q7YcAq

2. Akademia dla webmasterów: http://goo.gl/A7RFtV

3. Kanał YouTube dla webmasterów: http://goo.gl/M56DvH

4. Blog Google dla webmasterów (j. ang.): http://goo.gl/Q6mzVs

5. Podręcznik startowy SEO (j. ang.): http://goo.gl/w9K4JS
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Proporcje, czyli znaczenie poszcze-
gólnych czynników rankingowych

Jednak nie wszystkie znane nam wyznacz-
niki jakości strony mają takie samo znacze-
nie. Wśród wielu czynników rankingowych 
wyszukiwarki Google można wyróżnić 
parametry o kluczowym znaczeniu dla 
oceny strony oraz takie, których wpływ 
na pozycję strony jest marginalny. W ana-
lizie znaczenia poszczególnych elementów 
optymalizacji SEO pomocne są zestawienia 
publikowane w witrynach poświęconych 
tematyce marketingu w wyszukiwarkach 
internetowych.

Lista czynników rankingowych publi-
kowana raz w roku przez serwis Moz.com 
jest jedną z najbardziej kompleksowych 
analiz tego typu. Znaczenie poszczególnych 
parametrów SEO (1) jest oceniane na pod-
stawie analizy ich korelacji (powiązania) 
z pozycją strony w wynikach wyszukiwania 
oraz w oparciu o ankietę przeprowadzaną 
wśród ponad setki doświadczonych specja-
listów SEO z całego świata.

Klasyfikacja znaczenia poszczególnych 
parametrów SEO pozwala ustalić priory-
tety prac optymalizacyjnych prowadzonych 
w witrynie. Zestawiając wpływ danego czyn-
nika na pozycję w wynikach wyszukiwania 
oraz nakłady potrzebne na implementację 
możemy oszacować, czy wdrożenie zmian 
jest dla nas opłacalne.

sekret kucharza, czyli waga 
parametrów

Sama znajomość czynników, i to nie 
wszystkich, nie gwarantuje sukcesu. Jak 
w każdym przepisie, ważne są proporcje.

Czynniki rankingowe można podzielić 
na dwa główne obszary. Pierwszy z nich to 
tzw. czynniki SEO on-site, czyli parametry 
wewnętrzne witryny, na które jej właści-
ciel ma bezpośredni wpływ. Druga grupa 
to tzw. czynniki SEO off-site – zewnętrzne 
w stosunku do serwisu. Uwzględnia ona 
przede wszystkim różnorakie parametry 
linków zewnętrznych prowadzących do 
strony internetowej.

Oba obszary czynników, wewnętrzny 
i zewnętrzny, w stosunku do witryny pełnią 
ważną funkcję w tworzeniu rankingu wyni-
ków wyszukiwania. Wśród specjalistów SEO 
ma miejsce niekończący się spór, czy skupiać 
się bardziej na optymalizacji witryny, czy 
też jej promowaniu na zewnątrz.

Pod wpływem działań Google mających 
na celu zmniejszenie skuteczności technik 
pozyskiwania nienaturalnych linków, pod-
kreśla się znaczenie zawartości publikowa-
nej w witrynie. Jednak popularność tzw. 
content marketingu oraz kultowe już hasło 
„Content is a king” nie deprecjonują wcale 
znaczenia linkowania. W dużej mierze cho-
dzi o to, aby atrakcyjną treścią przyciągnąć 

wartościowe linki. Oczywiście równie duże 
znaczenie ma optymalizacja tych treści 
pod kątem wyszukiwarek internetowych.

zakalec, czyli czynniki 
negatywne

Warto zauważyć, że algorytm wyszu-
kiwania uwzględnia również czynniki, 
które wpływają negatywnie na ocenę 
strony. Podczas pozycjonowania serwisu 
internetowego należy wystrzegać się tech-
nik, takich jak:
•	 umieszczanie na stronie płatnych lin-

ków pozycjonujących,
•	 upychanie słów kluczowych,
•	 ukrywanie treści mających na celu 

wprowadzenie w błąd wyszukiwarki,
•	 udostępnianie robotom wyszukiwarek 

innych treści niż pozostałym użytkow-
nikom witryny,

•	 nadmierne upychanie reklam,
•	 nienaturalne, manipulacyjne metody 

pozyskiwania linków pozycjonujących.

Rysunek 1.

znaczenie poszczególnych grup czynników rankingowych
(Źródło: http://goo.gl/2yefnc)

Rysunek 2.

analiza czynników on-site (DeepCrawl)

Listy czynników algorytmu wyszukiwania:

1. Czynniki rankingowe wg Moz: http://goo.gl/wnl0R3

2. Czynniki rankingowe wg Searchmetrics: http://goo.gl/9FofAZ

3. Tablica okresowa czynników rankingowych: http://goo.gl/CFU3ft

4. 200 czynników rankingowych Google: http://goo.gl/P9esnS

5. Czynniki rankingowe w wyszukiwaniu lokalnym: http://goo.gl/55Nmfs
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Wymienione metody pozycjonowania 
łamią wytyczne Google dla webmaste-
rów i mogą spowodować algorytmiczne 
obniżenie pozycji witryny internetowej 
w wynikach wyszukiwania.

Ponadto na stronę internetową 
łamiącą wytyczne może zostać nało-
żona kara ręczna, która powoduje 
obniżenie jej pozycji lub całkowite 
usunięcie z wyników wyszukiwania. 
Wyszukiwarka Google wykorzystuje 
ręczną ocenę stron internetowych, 
ponieważ algorytm nie jest w stanie 
wykryć wszystkich manipulacyjnych 
technik pozycjonowania.

sitko i mikser, czyli narzędzia seo
W uproszczeniu, pozycjonowanie 

witryny internetowej polega na opty-
malizacji znanych czynników podnoszą-
cych ocenę stron w rankingu wyników 
wyszukiwania oraz unikaniu działań 
wpływających negatywnie na tę ocenę.

Analizę obecnej optymalizacji pod 
kątem wyszukiwarek internetowych 
ułatwiają narzędzia SEO automaty-
zujące część procesów analitycznych, 
dotyczących zarówno czynników on-
-site (rys. 2), jak i off-site (rys. 3).

Znajomość parametrów SEO i raporty 
generowane w narzędziach SEO pozwa-
lają na opracowanie strategii pozycjo-
nowania serwisu internetowego oraz 
analizę późniejszych efektów. Ich spek-
trum jest bardzo szerokie i obejmuje 

aplikacje online, oprogramowanie 
desktopowe czy wtyczki do przeglą-
darek internetowych. Jest to jednak 
temat na oddzielny artykuł.

udoskonalanie przepisu, czyli 
aktualizacje algorytmu

Dostosowywanie strony internetowej 
do parametrów oceny wykorzystywa-
nych przez wyszukiwarkę Google jest 
dodatkowo utrudnione przez częste aktu-
alizacje algorytmu wyszukiwarki (lista 
aktualizacji algorytmu Google: http://
goo.gl/GwXhq5). Większość z nich ma 
minimalny wpływ na ranking stron, 
ale raz na kilka miesięcy Google wpro-
wadza zmiany, które są widoczne dla 
zwykłego użytkownika wyszukiwarki.

W ostatnich latach największy rozgłos 
towarzyszył kolejnym odsłonom aktu-
alizacji o nazwie Panda oraz Pingwin. 

Aktualizacje Panda dotyczyły głównie 
czynników on-site rankingu, wpływa-
jąc na ocenę unikalności i jakości tre-
ści w serwisie. Aktualizacje Pingwin 
miały zaś związek przede wszystkim 
z czynnikami off-site, a ich celem było 
zredukowanie wpływu nienaturalnie 
pozyskanych linków zewnętrznych na 
ocenę tak promowanej strony.

Dlatego działania SEO w stosunku 
do serwisów internetowych powinny 
uwzględniać kolejne zmiany wprowa-
dzane w algorytmie Google. Recepta 
na sukces w wynikach wyszukiwania 
zmienia się wraz z aktualizacjami 
algorytmu wyszukiwania.

lukrowanie, czyli słowo na 
koniec

Zakładam, że artykuł będzie punktem 
wyjściowym do poszerzenia Twojej wie-
dzy na temat algorytmów wyszukiwarek 
internetowych i stworzenia własnego 
przepisu na witrynę, która odniesie 
sukces w wynikach wyszukiwania. SEO 
nie jest wiedzą tajemną, ale pamiętaj, 
że zabawa czynnikami rankingowymi 
bez odpowiedniego doświadczenia może 
skończyć się poparzeniem. Zacznij od 
robienia naleśników, a na wiedeński 
tort Sachera przyjdzie czas. 

Przemysław sztal – specjalista seo w agencji marketingowej Performance media

 
Jego profesjonalna przygoda SEO w agencji marketingu internetowego 
Performance Media, która zaczęła się od śledzenia branżowych newsów 
i testowania metod pozycjonowania, trwa nieprzerwanie od 2010 r. Na co 
dzień zajmuje się optymalizacją SEO witryn internetowych o zasięgu glo-
balnym. W przerwach między przygotowywaniem rekomendacji, analizo-
waniem efektów i opracowywaniem raportów, pisze na firmowym blogu 
Performance Media.

NAPisz do AutorA:
przemyslaw.sztal@performance-media.pl 

Rysunek 3.

analiza czynników off-site (ahrefs)

Kilka przydatnych narzędzi SEO online:

1. Narzędzia dla webmasterów 

Google: http://goo.gl/hANh0g

2. Searchmetrics Suite: http://goo.gl/

P1N8AA

3. Seoptimer: http://goo.gl/WCq9sV

4. DeepCrawl: http://goo.gl/MfjsNS

5. Ahrefs: http://goo.gl/Dys5eA

6. Majestic SEO: http://goo.gl/yFhAFL
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