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Pengalaman dengan ROBOT SEO
Syekhfani

Apakah robot "Search Engine Optimalization (SEO)" membantu?
Awalnya saya tidak memperhatikan begitu banyak komentar terhadap blog yang saya buat. Termasuk saya juga tidak mengerti mengapa komentar itu
bermunculan setiap waktu. Setelah saya perhatikan lebih jauh, saya maklum itu adalah pekerjaan "robot" yang diberi nama layaknya orang. Mengapa?
Karena pertanyaan yang sama muncul beberapa kali dari nama yang berbeda. Lalu saya berpikir, bagaimanapun meski itu robot, tapi yang bikin juga
"orang". Ok, kalau begitu saya akan coba menanggapi seolah-olah robot itu adalah orang. Berikut ini contoh:
Oscar Ask:
http://syekhfanismd.lecture.ub.ac.id/2013/01/soil-istilah/comment-page-2/#comments
SEO-SOLUTIONS.INFO
Protain@gmail.com
173.212.212.12
Halo Web Admin, saya melihat bahwa Anda kehilangan beberapa faktor dalam On-Page SEO. Pertama, tidak menggunakan ketiga tag H di posting Anda,
kedua, Anda tidak menggunakan tebal atau miring dengan benar dalam optimasi SEO. On-Page SEO sekarang lebih berarti daripada sebelumnya sejak
update Google yang baru: Panda. Tidak ada lagi backlink dan hanya ping atau mengirimkan sebuah kunci RSS feed untuk mendapatkan Google PageRank
atau Alexa, Anda sekarang PERLU On-Page SEO. Jadi bagaimana On-Page SEO yang baik?
Pertama, kata kunci Anda harus muncul dalam title.
Setelah itu, harus muncul dalam URL.
Anda harus mengoptimalkan kata kunci tersebut dan pastikan bahwa kepadatan kata kunci antara 3-5% dalam artikel Anda secara relevan LSI (Latent
Semantic Indexing).
Anda harus menyebarkan semua H1, H2, H3 tag Keyword dalam artikel dari paragraf pertama hingga kalimat halaman terakhir. Anda harus mengatur
penggunaan keyworld tebal dan miring secara relevan. Dari sana Anda harus melakukan salah satu internal link ke halaman di blog Anda dan Anda harus
memiliki satu gambar dengan tag alt yang memiliki kata kunci Anda .... Sekarang saya akan tunjukkan cara plugin sederhana yang melibatkan semua OnPage SEO secara otomatis untuk Anda! Yang benar-benar OTOMATIS, hanya dengan menonton video 4 menit berikut ini Plugin Seo.
Saya balas:
Terima kasih banyak untuk semua, Oscar. Salam saya, Syekhfani
-----Setelah saya coba ikuti saran tersebut, saya cek dalam rubrik web “SEO HEAP”. Memang ada nama dan nama blog saya muncul di dalam konten
dengan huruf ditebalkan. Oo, jadi itu semua memang ada gunanya!
Demikian pengalaman saya sebagai seorang "Greenhorn" (istilah dalam Kisah Petuangan Karl May: Winnetow), untuk seorang pemula seperti saya, he he
he.

