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SEO balai 51/100

SEO turinys

Svetainės
pavadinimas

Kaminai, dūmtraukiai Pigiausiai Internetu!
Ilgis : 42
Puiku, svetainės pavadinimo ilgis yra tarp 10 ir 70 simbolių.

Aprašymas

Kaminai, dūmtraukiai. Pigiausiai Internetu!
Ilgis : 43
Geriausia, kai svetainės aprašymas turi nuo 70 iki 160 simbolių
(įskaitant tarpus).

Raktažodžiai
Labai blogai. Mes neradome meta raktažodžių.
Og Meta savybės

Antraštė

Gerai, svetainėje naudojama Og Meta žymos.

Savybė

Turinys

title

Kaminai, dūmtraukiai Pigiausiai Internetu!

description

Kaminai, dūmtraukiai. Pigiausiai Internetu!
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Paveikliukai
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Kategorijos
Fibo
Kaminų priedai
Kaminų valymo priemonės
Kolekt
Schiedel
Ventiliaciniai blokeliai
Informacija
Klientų aptarnavimas
Mano paskyra

Radome paveiksliukų: 7
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SEO turinys
Gerai, visi arba dauguma svetainės paveikslėlių turi Alt atributus

Text/HTML santykis

Santykis : 0%
Šio puslapio teksto ir HTML kodo santykis yra žemiau 15 proc, tai
reiškia, kad jūsų svetainei reikia daugiau teksto (turinio).

Flashas

Puiku, Flash turinio neaptikome.

Iframe

Gerai, iframes šiame puslapyje neaptikta.

SEO nuorodos
URL perrašymas

Puiku, svetainės nuorodos atrodo draugiškai!

URL su pabraukimu

Puiku! Neradome URL su pabraukimu.

Puslapio nuorodos

Viso radome 20 nuorodų įskaitanting 0 nuorodų į failus.

Statistics

Išorinės nuorodos : noFollow 0%
Išorinės nuorodos : DoFollow 0%
Vidinės nuorodos 100%

Puslapio nuorodos
Raktažodis nuorodos tekste

Tipas

Nuorodos svoris

Registruotis

Vidinė

DoFollow

Prisijungti

Vidinė

DoFollow

Fibo

Vidinė

DoFollow

Schiedel

Vidinė

DoFollow

Kolekt

Vidinė

DoFollow

Kaminų priedai

Vidinė

DoFollow

Puslapio nuorodos
Kaminų valymo priemonės

Vidinė

DoFollow

Ventiliaciniai blokeliai

Vidinė

DoFollow

Kitos prekės

Vidinė

DoFollow

Rekvizitai apmokėjimui

Vidinė

DoFollow

Apmokėjimas ir pristatymas

Vidinė

DoFollow

Privatumo politika

Vidinė

DoFollow

Garantija ir grąžinimas

Vidinė

DoFollow

Pirkimo taisyklės

Vidinė

DoFollow

Kontaktai

Vidinė

DoFollow

Grąžinimo forma

Vidinė

DoFollow

Svetainės žemėlapis

Vidinė

DoFollow

Mano paskyra

Vidinė

DoFollow

Užsakymo istorija

Vidinė

DoFollow

Pageidavimų sąrašas

Vidinė

DoFollow

SEO raktažodžiai
Raktažodžoų debesis

Raktažodžių sudėtis
Raktažodis

Turinys

Svetainės
pavadinim
as

Raktažodži
ai

Patogumas
Url

Domenas : dumtraukiai.lt
Ilgis : 14

Favicon

Puiku, jūsų svetainė turi favicon.

Aprašymas

Antraštė

Patogumas
Tinka spausdinti

Mums nepavyko rasti spausdinimui draugiško CSS.

Kalba

Gerai. Jūsų deklaruota kalba: lt.

Dublin Core

Šis puslapis nenaudoja Dublin Core.

Dokumentai
Doctype

HTML 5

Koduotė

Tobula, tinklalapio koduotė yra: UTF-8.

W3C testas

Klaidos : 10
Įspėjimas : 10

El.pašto privatumas

Puiku. Elektroninio pašto adresai nerodomi paprastu tekstu, tai
apsaugo nuo spam!

Pasenusi HTML

Puiku! Neradome pasenusių HTML žymų.

Greičio patarimai

Puiku, jūsų svetainė nenaudoja įdėtos lentelės.
Blogai, jūsų svetainė naudoja Inline stilių.
Labai blogai, jūsų svetainė turi per daug CSS failų (daugiau nei
4).
Puiku, jūsų svetainė turi keletą JavaScript failų.
Puiku,svetainė naudoja gzip.

Mobilus
Optimizuota
mobiliems

Apple Icona
Meta Viewport žyma
Flash turinys

Mobilus

Optimizavimas
XML Sitemap

Puiku, jūsų svetainė turi XML Sitemap.
http://dumtraukiai.lt/sitemap.xml

Robots.txt

http://dumtraukiai.lt/robots.txt
Puiku, jūsų svetainė turi robots.txt failą.

Analytics

Nėra
Šioje svetainėje neradome analizės / statistikos įrankio.
Interneto analizė leidžia įvertinti lankytojo veiklą svetainėje. Turite
įdiegti bent vieną analizės įrankį.

PageSpeed (greičio) įžvalgos

Mobilus

74 / 100 Greitis
Vartotojo patirtis:

Mobilus
Pašalinti pateikimo blokavimo „JavaScript“ ir CSS kalbą iš turinio virš
matomos ribos
Puslapyje yra 5 blokavimo scenarijų ištekl. ir 7 blokavimo CSS kalbos ištekl. Dėl to puslapio
pateikimas uždelsiamas.

Puslapio turinio virš matomos ribos nepavyko pateikti nelaukiant, kol bus įkelti toliau nurodyti
ištekliai. Bandykite atidėti blokavimo išteklių naudojimą, juos įkelti asinchroniškai arba svarbiausias
šių išteklių dalis įterpti tiesiogiai į HTML.
Pašalinkite pateikimą blokuojančius „JavaScript“:
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/common.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/search_suggestion.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui.js

Optimizuokite toliau nurodytų URL CSS kalbos pateikimą:
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/bootstrap/css/bootstrap.min.css
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/theme/motto-theme/stylesheet/icomoon-font.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,300,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700,300&subset=latin,latin-ext
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/theme/motto-theme/stylesheet/stylesheet.css
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui.css

Pagalvokite apie taisymą:

Sumažinti CSS

Mobilus

Suglaudinus CSS kodą galima išsaugoti daug duomenų baitų, taip pat paspartinti atsisiuntimą ir
analizavimą.

Sumažinkite toliau nurodytų išteklių CSS, kad jų dydis sumažėtų 1 KB (dydis sumažėja 22 %).
Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jqueryui.css galima sutaupyti 918 B (dydis sumažėja 25 %).
Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/theme/mottotheme/stylesheet/icomoon-font.css galima sutaupyti 116 B (dydis sumažėja 12 %).

Sumažinti „JavaScript“
Suglaudinus „JavaScript“ kodą galima išsaugoti daug duomenų baitų ir paspartinti atsisiuntimą,
analizavimą ir vykdymą.

Sumažinkite toliau nurodytų išteklių „JavaScript“, kad jų dydis sumažėtų 7,3 KB (dydis sumažėja
33 %).
Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jqueryui.js galima sutaupyti 6,6 KB (dydis sumažėja 36 %).
Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/common.js galima
sutaupyti 561 B (dydis sumažėja 19 %).
Glaudinimo būdu sumažinus
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/search_suggestion.js galima sutaupyti 175 B
(dydis sumažėja 20 %).

Optimizuoti vaizdus
Tinkamai suformatavus ir suglaudinus vaizdus galima išsaugoti daug duomenų baitų.

Optimizuokite toliau nurodytus vaizdus, kad jų dydis sumažėtų 20,8 KB (dydis sumažėja 51 %).

Mobilus

Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/catalog/logo%20i%20banery/dumtraukiai-logo.png
galima sutaupyti 15,9 KB (dydis sumažėja 82 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/schiedelkaminas-100x100.png galima sutaupyti 1,8 KB (dydis sumažėja 25 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/kolektkaminai-100x100.png galima sutaupyti 839 B (dydis sumažėja 23 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/kamino-valymoirankiai-100x100.jpg galima sutaupyti 799 B (dydis sumažėja 21 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/kamino%20stog
elis-100x100.jpg galima sutaupyti 765 B (dydis sumažėja 21 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/ventiliaciniai%2
0blokeliai-100x100.jpg galima sutaupyti 605 B (dydis sumažėja 26 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/images/ui-bg_highlightsoft_100_eeeeee_1x100.png galima sutaupyti 180 B (dydis sumažėja 64 %).

Priskirta taisyklių: 6

Venkite peradresuoti naudodami nukreipimo puslapį
Puslapyje neperadresuojama. Sužinokite daugiau apie vengimą peradresuoti naudojant nukreipimo
puslapį.

Įgalinti glaudinimą
Glaudinimas įgalintas. Sužinokite daugiau apie glaudinimo įgalinimą.

Sverto naršyklės padėjimas į talpyklą
Dėjimas į talpyklą naršyklėje įgalintas. Sužinokite daugiau apie dėjimo į talpyklą naršyklėje
rekomendacijas.

Mobilus
Sumažinti serverio atsako laiką
Serverio atsako laikas trumpas. Sužinokite daugiau apie serverio atsako laiko optimizavimą.

Sumažinti HTML
HTML sumažinta. Sužinokite daugiau apie HTML sumažinimą.

Išdėstykite matomą turinį pagal svarbą
Turinys virš matomos ribos tinkamai išdėstytas pagal svarbą. Sužinokite daugiau apie matomo
turinio išdėstymą pagal svarbą.

100 / 100 Vartotojo patirtis
Priskirta taisyklių: 5

Venkite papildinių
Panašu, kad jūsų puslapyje nenaudojami papildiniai, dėl kurių turinys gali būti nenaudojamas
daugelyje platformų. Sužinokite daugiau, kaip svarbu vengti papildinių.

Konfigūruokite peržiūros sritį
Puslapyje nurodyta peržiūros sritis atitinka įrenginio dydį, todėl jis tinkamai pateikiamas visuose
įrenginiuose. Sužinokite daugiau apie peržiūros sričių konfigūravimą.

Keisti turinio dydį, kad jis atitiktų peržiūros srities nustatymą
Puslapio turinys telpa peržiūros srityje. Sužinokite daugiau apie turinio dydžio keitimą, kad atitiktų
peržiūros sritį.

Mobilus

Tinkamo lietimo elementų dydžio nustatymas
Visos puslapio nuorodos / visi puslapio mygtukai yra pakankamai dideli, kad naudotojas galėtų
lengvai paliesti juos jutikliniame ekrane. Sužinokite daugiau, kaip tinkamai nustatyti lietimo
elementų dydį.

Naudokite įskaitomo dydžio šriftą
Puslapio tekstas įskaitomas. Sužinokite daugiau apie įskaitomo dydžio šrifto naudojimą.

Kompiuteris

89 / 100 Greitis
Pagalvokite apie taisymą:

Sumažinti CSS
Suglaudinus CSS kodą galima išsaugoti daug duomenų baitų, taip pat paspartinti atsisiuntimą ir
analizavimą.

Sumažinkite toliau nurodytų išteklių CSS, kad jų dydis sumažėtų 1 KB (dydis sumažėja 22 %).

Kompiuteris

Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jqueryui.css galima sutaupyti 918 B (dydis sumažėja 25 %).
Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/theme/mottotheme/stylesheet/icomoon-font.css galima sutaupyti 116 B (dydis sumažėja 12 %).

Sumažinti „JavaScript“
Suglaudinus „JavaScript“ kodą galima išsaugoti daug duomenų baitų ir paspartinti atsisiuntimą,
analizavimą ir vykdymą.

Sumažinkite toliau nurodytų išteklių „JavaScript“, kad jų dydis sumažėtų 7,3 KB (dydis sumažėja
33 %).
Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jqueryui.js galima sutaupyti 6,6 KB (dydis sumažėja 36 %).
Glaudinimo būdu sumažinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/common.js galima
sutaupyti 561 B (dydis sumažėja 19 %).
Glaudinimo būdu sumažinus
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/search_suggestion.js galima sutaupyti 175 B
(dydis sumažėja 20 %).

Pašalinti pateikimo blokavimo „JavaScript“ ir CSS kalbą iš turinio virš
matomos ribos
Puslapyje yra 5 blokavimo scenarijų ištekl. ir 7 blokavimo CSS kalbos ištekl. Dėl to puslapio
pateikimas uždelsiamas.

Puslapio turinio virš matomos ribos nepavyko pateikti nelaukiant, kol bus įkelti toliau nurodyti
ištekliai. Bandykite atidėti blokavimo išteklių naudojimą, juos įkelti asinchroniškai arba svarbiausias
šių išteklių dalis įterpti tiesiogiai į HTML.
Pašalinkite pateikimą blokuojančius „JavaScript“:

Kompiuteris

http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/common.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/search_suggestion.js
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui.js

Optimizuokite toliau nurodytų URL CSS kalbos pateikimą:
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/bootstrap/css/bootstrap.min.css
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/theme/motto-theme/stylesheet/icomoon-font.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,300,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald:400,700,300&subset=latin,latin-ext
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/theme/motto-theme/stylesheet/stylesheet.css
http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/jquery-ui.css

Optimizuoti vaizdus
Tinkamai suformatavus ir suglaudinus vaizdus galima išsaugoti daug duomenų baitų.

Optimizuokite toliau nurodytus vaizdus, kad jų dydis sumažėtų 20,8 KB (dydis sumažėja 51 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/catalog/logo%20i%20banery/dumtraukiai-logo.png
galima sutaupyti 15,9 KB (dydis sumažėja 82 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/schiedelkaminas-100x100.png galima sutaupyti 1,8 KB (dydis sumažėja 25 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/kolektkaminai-100x100.png galima sutaupyti 839 B (dydis sumažėja 23 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/kamino-valymoirankiai-100x100.jpg galima sutaupyti 799 B (dydis sumažėja 21 %).

Kompiuteris

Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/kamino%20stog
elis-100x100.jpg galima sutaupyti 765 B (dydis sumažėja 21 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/image/cache/catalog/logo%20i%20banery/ventiliaciniai%2
0blokeliai-100x100.jpg galima sutaupyti 605 B (dydis sumažėja 26 %).
Suglaudinus http://dumtraukiai.lt/catalog/view/javascript/jquery/ui/images/ui-bg_highlightsoft_100_eeeeee_1x100.png galima sutaupyti 180 B (dydis sumažėja 64 %).

Priskirta taisyklių: 6

Venkite peradresuoti naudodami nukreipimo puslapį
Puslapyje neperadresuojama. Sužinokite daugiau apie vengimą peradresuoti naudojant nukreipimo
puslapį.

Įgalinti glaudinimą
Glaudinimas įgalintas. Sužinokite daugiau apie glaudinimo įgalinimą.

Sverto naršyklės padėjimas į talpyklą
Dėjimas į talpyklą naršyklėje įgalintas. Sužinokite daugiau apie dėjimo į talpyklą naršyklėje
rekomendacijas.

Sumažinti serverio atsako laiką
Serverio atsako laikas trumpas. Sužinokite daugiau apie serverio atsako laiko optimizavimą.

Sumažinti HTML
HTML sumažinta. Sužinokite daugiau apie HTML sumažinimą.

Kompiuteris

Išdėstykite matomą turinį pagal svarbą
Turinys virš matomos ribos tinkamai išdėstytas pagal svarbą. Sužinokite daugiau apie matomo
turinio išdėstymą pagal svarbą.
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