
Min side kommer ikke med i søgemaskinerne, hvorfor ikke?
De fleste ved, at det er vigtigt at være til stede i søgemaskinerne, de fleste kan
også godt finde ud af at submitte deres sider, men hvad hvis de ikke kommer ind,
hvad gør man så. Læs her hvorfor
Skrevet den 15. Feb 2009 af bufferzone I kategorien Generelt IT / Søgemaskiner | 

Nogle gange er folk ude for at de tilmelder deres website til søgemaskinerne, og efterfølgende kommer de
ikke med. Hvordan kan det nu være, har du gjort noget forkert, eller er der andre forklaringer på dette.
Nedenstående artikel giver nogle bud og forklaringer på hvilke ting man ikke må, idet du dog skal være
opmærksom på at du dels kan fine sites i søgemaskinerne, der gør disse ting, de er ikke blevet opdaget
endnu, og at der kan komme nye ting søgemaskinerne ikke vil tillade.

Læs også
Søgemaskiner - Sådan får du dit website ordentligt placeret
http://www.eksperten.dk/artikler/23

De vigtige søgeord, hvordan findes de.
http://www.eksperten.dk/artikler/103

Google - hvordan får jeg min side optaget
http://www.eksperten.dk/artikler/82

Yahoo - hvordan får jeg min side optaget
http://www.eksperten.dk/artikler/84

Udenlandske søgemaskiner, sådan får du din side godt optaget
http://www.eksperten.dk/artikler/696

Fremtidens Søgemaskine
http://www.eksperten.dk/artikler/261

Søgemaskiner og dynamiske websites.
http://www.eksperten.dk/artikler/136

Framesider og søgemaskiner.
http://www.eksperten.dk/artikler/128

1. Tiden.
Nu er det en uge siden at du tilmeldte din side, og den er ikke kommet med, HVORFOR????. Tjaaa, de
fleste søgemaskiner er mellem en måned og et halvt år om at få din side med i indexet fra den dag du
tilmelder, så måske skal du bare væbne dig med tålmodighed, så kommer du med. En rigtig god ting er at
følge med i din web-server log. Der kan du se om søgemaskinens robot faktisk har været forbi din side og
kikket på den. Hvis robotten ikke har været forbi endnu, så er det grunden, og selvom den har været forbi,
kan der sagtens gå op til 2 måneder. Sådan er de mest kendte robotter navngivet i din logfil:

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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Googlebot - Google.
Scooter - Altavista.
ia_archiver - Alexa.
AltaVista-Intranet - Altavista.co.uk.
FAST-WebCrawler - alltheweb (FAST).
Antibot - antisearch.net.
Atomz - atomz.com.
DittoSpyder - Ditto.com.
Speedy Spider - entireweb.com.
ArchitextSpider - excite.com.
Arachnoidea - euroseek.net.
EZResult - ezresults.com.
Fast PartnerSite Crawler - fastsearch.net.
KIT-Fireball - Fireball.de.
GalaxyBot - galaxy.com.
Slurp - Inktomi.
UltraSeek og InfoSeek Sidewinder - infoseek.com.
NetResearchServer - look.com.
MantraAgent - looksmart.com.
Lycos_Spider_(T-Rex) - Lycos.com.
Gulliver - northernlight.com.
Openfind piranha,Shark - openfind.com.
ZyBorg - wisenut.com.

Brug ventetiden til at læse denne og et par andre artikler færdig.

2. Du er så voldsom.
Der er ingen der kan lide at blive spammet, heller ikke søgemaskinerne, hvis du gentagende gange og
hele tiden har tilmeldt og gentilmeldt, kan du risikere at søgemaskinerne har placeret dig i deres
spamfilter, så alt hvad du laver blokkeres. Hvis dette skulle være tilfældet, er der kun en ting at gøre, giv
den lidt tid i ro, og skriv så en høflig mail hvor du beklager din lidt hidsige tilmelding og anmoder høfligst
om du kan blive slettet fra deres spamfilter mod at du selvfølgelig opfører dig pænt i fremtiden. Vær altid
høflig når du henvender dig til søgemaskinerne, husk de kan sagtens undvære dine sider, men du kan ikke
undvære dem.

3. Du har været doven og anvendt auto-submittere.
Det kan være fristende at anvenden de mange "Tilmeld til 10.000 søgemaskiner i dag" tjenester. Du bør
ALDRIG anvende disse tjenester. Dels er de ikke gode nok, og vil i bedste fald give dig en middelmådig
placering i søgemaskinerne, og dels betragter mange søgemaskiner tilmeldinger fra disse autosubmitters
som spam og banner dem der bruger dem. Endeligt vil du opdage, at der faktisk kun er 3 til 5
søgemaskiner der giver trafik. Det kan derfor langt bedst betale sig virkeligt at koncentrere sig om disse.
Tilmeld individuelt og i hånden, det giver de bedste placeringer på lang sigt.

Her følger så et par af de mest kendte kodemæssige ting du kan gøre forkert.

4. Links.
Google lever af links, jo flere eksterne links du har, jo bedre placeret vil du være i google. Og er der slet
ingen der linker til dig, kommer du ikke med. Det hjælper ikke at submitte til google, det indrømmer de
selv. Googlebot skal selv finde dit site, og det kan googlebot kun hvis  et andet site, der allerede er
optaget i google, linker til dig. Især ODP, hvor du kan tilmelde på www.dmoz.org er vigtig, hvis du kan få
dit site optaget her, er du sikker på at komme ordentligt med i google.

http://www.dmoz.org


5. Link Farms.
En link farm er en webtjeneste der tilbyder at øge din placering på google ved at du tilmelder dit site til et
system hvor du udveksler links med andre sites, på den måde kan du opnå at mange sites linker til dit site
og dermed bliver din PageRank høj. Dette bør du for alt i verden undgå. Det virkede i starten, men google
straffer aktivt medlemmerne af linkfarme i dag. Er dit site først blevet bannet, så er det svært at komme
med igen

6. Hidden tekst.
Hidden tekst er tekst der bevist er skjult ved at give teksten samme farve som baggrunden. Desværre kan
du, uden at ville det, komme til at lave noget søgemaskinerne opfatter som hidden tekst. Forestil dig at du
ikke har sat nogen baggrundsfarve på dit site. Det vil søgemaskinen opfatte som en hvid baggrundsfarve,
hvad den jo også er. Hvis du nu har en tabel på dit site, og tabellens baggrundsfarve eller baggrundsfarven
i en at cellerne f.eks. er sort, og du skriver oven på denne celle/tabel med hvid skrift, vil søgemaskinen
opfatte denne tekst som hidden tekst, og du vil ikke blive optaget. Uretfærdigt ja, men det er der intet at
gøre ved. Lav din tekst lys grå i stedet for, eller styr tekstfarven i CSS, det skulle søgemaskinerne endnu
ikke banne.

7. Tiny text.
Tiny tekst er tekst med en så lille fontstørrelse at det ikke kan læses og kun med besvær ses. Dette tillader
søgemaskinerne heller ikke

8. Dublicatet content.
Du må aldrig have to ens sider i dit site, og heller ikke sider der ligner hinanden meget. Før i tiden var der
webmastere der brugte dette tricks til at få det til at se ud som de havde meget indhold, og at indholdet
handlede meget om det samme emne. Derfor er det ikke tilladt i dag. Du bør/må heller ikke have sider
hvis indhold er identisk med sider i et andet site.

9. Frames, Iframes og andre moderne ting.
En søgerobot er faktisk en gammel browser, og de ting den ikke kan læse, læser den ikke (forbavsende!!!
Ikke??) Hvis du anvender nye teknikker vil søgemaskinerne i de første år ikke kunne læse det indhold du
har i disse elementer. Hvis du anvender frames er der yderligere en ting du skal være opmærksom på. Du
må ikke have søgeord i META tags der ikke også er på sideteksten. Søgerobotten læser ikke siden lige som
dig, den læser koderne. Dette betyder at du risikere at have meta på en side der, når søgebotten læser
den, intet indhold har. Det kan du straffes for. Vær derfor meget omhyggelig, når du bruger frames.

10. Flash.
En søgerobot læser teksten på side og bruger den til at finde de relevante søgeord. Hvis du har lavet et
site i næsten helt i flash, vil søgebotten se et site med meget lidt indhold, og derfor måske ikke optage
sitet. Det er vigtigt at der er noget HTML tekst søgebotten kan læse, og i yderste konsekvens kan du
eksperimentere med <NOFRAMES>, <NOSCRIPT> eller <NOEMBED> taggene, men her er du nødt til at
prøve dig frem, jeg har ikke selv prøver endnu.

11. HTML redirect.
HTML redirect blev før I tiden anvendt af tvivlsomme sex sites, får at kunne optimere sider til populærer
søgeord der intet havde med sex at gøre, for at tiltrække hits, og så redirecte dem til deres reklamesider,
så de kunne tjene på bannere. Denne praksis gjorde at søgemaskinerne begynde at banne sites der
anvendte HTML redirect efter mindre end 30 sekunder. Skal du absolut redirecte, f.eks. fordi du har fået
nyt domænenavn, og stadig vil have at folk kan finde frem tid dig på dit gamle navn, så anvend javascript
redirect, det straffes ikke endnu, men det kommer måske.

12. 1*1 pixel graphics.
1*1 pixel graphics blev før I tiden anvendt til at lave links til søgemaskinerne som brugerne kun med stort
besvær kunne finde, og ikke umiddelbart se på siderne. Disse 1*1 pixel graphics linkede så til særligt
optimerede sider, der ikke gav mening for almindelige mennesker at kikke på, og ofte indeholdte ord, der
intet havde med sitet at gore, derfor er der flere søgemaskiner der banner, eller straffer hvis du har 1*1



pixel graphics på dit site, også selvom du bare bruger dem som spaceres. Anvend i stedet 3*5 pixel eller
15* pixel, det streaffes ikke endnu.

Der er flere småting der kan give dig problemer, i forhold til søgemaskinerne. Det du bør gøre er at lave dit
site ærligt og redeligt. Søgemaskinerne vil give deres brugere, og det er dem der foretager søgninger, svar
på deres spørgsmål eller de informationer de søger. Hvis du holder dette for øje, laver informativt indhold,
der giver søgemaskinernes brugere det de søger efter, vil du få en ordentlig placering uden at skulle
snyde. Dette metode er langtidsholdbar, overskuelig og håndterbar hvis du ved hvad du taler om. Gør
sådan

Du er selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål på eksperten, ligesom du kan kontakte mig på
kim@bufferzone.dk med kommentare, spørgsmål og andet.

Kommentar af cobra d. 09. May 2006 | 1

Kommentar af ahave d. 15. Jun 2004 | 2

Rigtig god artikel.

Kommentar af ejensen d. 18. Jan 2004 | 3

Kommentar af beach d. 15. Oct 2004 | 4

En masse fine ting som jeg egentlig aldrig har tænkt over. Spec. har jeg selv været meget flittig til at
bruge 1X1 pic. til at få de sidste ting på plads i et design, hvilket måske ikke er smart i den sidste ende:-)
Takker for en fed og meget overskulig gennemgang. //Beach

Kommentar af tokelil d. 13. Feb 2004 | 5

Kommentar af tentakkel d. 16. Apr 2006 | 6

Kommentar af roenving d. 27. Jul 2004 | 7

Herligt at læse noget, som er skrevet af en, som ved hvad han snakker om !-)

Kommentar af carstengp d. 17. Feb 2004 | 8

Kommentar af knoc-turnal d. 03. Apr 2004 | 9

Viker som om du har styr på hvad han snakker om, så er det jo bare op til mig at få gjordt de ting du
nævner. Fed nok det med de forskellige ting man skal være opmærksom på så man ikke bliver bannet.

Kommentar af taskmgr d. 17. Jan 2004 | 10

God og brugbar artikel. Flot arbejde!

Kommentar af tiffana d. 15. Sep 2004 | 11



Endnu en rigtig god artikel om emnet fra Kim :) det er en fornøjelse når der er nogen der gider gøre sig så
meget ulejlighed for at hjælpe folk der laver bæ i bleen uden at vide det :)

Kommentar af barbarbo d. 05. Feb 2004 | 12

Rigtig god artikel, især pointerne omkring hidden tekst bør læses nøje, så man ikke uforvarent kommer til
at straffe sig selv. Flere andre ting jeg aldrig selv havde tænkt på. Flot arbejde

Kommentar af llkill d. 28. Sep 2004 | 13

Kommentar af lordhead d. 15. Feb 2004 | 14

En rigtig god og holbar artikel, der løser alle problemstillinger, der måtte være.

Kommentar af madsass d. 19. Jan 2005 | 15

Du fortæller ikke _hvor_ man ser sin server log? :]

Kommentar af dxs d. 23. Mar 2005 | 16

fjong som altid bufferzone ;)

Kommentar af cd4all d. 01. Aug 2006 | 17

Kommentar af saudoo d. 08. Aug 2004 | 18

<TAk.. ;D>

Kommentar af cbennike d. 16. Feb 2004 | 19

Kommentar af kurtpedersen d. 29. Sep 2004 | 20

God som baggrundsviden :-)

Kommentar af skarvenneverdies d. 28. Oct 2004 | 21

Lækkerier igen igen

Kommentar af tolderberg d. 20. Jul 2005 | 22

FEEED artikkel der minder folk om hvad man skal undgå for ikke at blive set!

Kommentar af keplerdrengen d. 19. Jan 2005 | 23

Kommentar af old-faithful d. 13. Oct 2006 | 24

Udmærket artikel.

Kommentar af venchil d. 21. Nov 2005 | 25



Hvordan ser jeg min logfil? :P
God artikel, der kommer omkring alt... Lidt stavefejl hist og her, men det tilgives hurtigt.

Kommentar af moocher d. 14. Jan 2005 | 26

Dejlig artikkel at læse. Det er første gang jeg føler at jeg har fået noget for mine points. Meget af det
vidste jeg ikke, jeg har stærkt overvejet at droppe mine frames pga dette. (Kan dog ikke leve uden Iframes
endnu)

Kommentar af hrlaust d. 15. Jun 2005 | 27

Hold da kæft.. Den var satme god og meget nyttig :D
Godt gået!!

Kommentar af hardorff d. 07. Jul 2006 | 28

Kommentar af lassemelbye d. 12. May 2006 | 29

Kommentar af moddi100 d. 09. Mar 2008 | 30

Jeg savner nu også oplysningen om hvor jeg finder logfilen. Men ellers udemærket artikel.


