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SEO balai 31/100

SEO turinys

Svetainės
pavadinimas

Ilgis : 0
Labai blogai. Neradome tinklalapio pavadinimo.

Aprašymas
Ilgis : 0
Labai blogai. Neradome tinklalapio aprašymo.
Raktažodžiai
Labai blogai. Mes neradome meta raktažodžių.
Og Meta savybės

Antraštė

Paveikliukai

Svetainė neturi Og Meta žymų. Šios žymos leidžia socialinėje erdvėje
geriau reklamuoti savo puslapį.
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Radome paveiksliukų: 0
Gerai, visi arba dauguma svetainės paveikslėlių turi Alt atributus

Text/HTML santykis

Santykis : 1%
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 0 nuorodų įskaitanting 0 nuorodų į failus.

Statistics

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

Puslapio nuorodos
Raktažodis nuorodos tekste

Tipas

Nuorodos svoris

SEO raktažodžiai
Raktažodžoų debesis

Raktažodžių sudėtis
Raktažodis

Turinys

Svetainės
pavadinim
as

Raktažodži
ai

Aprašymas

Antraštė

Patogumas
Url

Domenas : g-freak.lt
Ilgis : 10

Favicon

Labai blogai. Neradome favicon piktogramos. Piktograma yra vienas iš
būdų pritraukti nuolatinius lankytojus į jūsų svetainę.

Tinka spausdinti

Mums nepavyko rasti spausdinimui draugiško CSS.

Patogumas
Kalba

Blogai. Jūs nenurodėte svetainės kalbos.

Dublin Core

Šis puslapis nenaudoja Dublin Core.

Dokumentai
Doctype

Klaidingas "doctype"

Koduotė

Blogai. Nenurodyta svetainės koduotė

W3C testas

Klaidos : 3
Įspėjimas : 1

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.
Tobula. Neradome Inline CSS žymos.
Puiku, jūsų svetainė turi keletą CSS failų.
Puiku, jūsų svetainė turi keletą JavaScript failų.
Puiku,svetainė naudoja gzip.

Mobilus
Optimizuota
mobiliems

Apple Icona
Meta Viewport žyma
Flash turinys

Optimizavimas
XML Sitemap

Nėra
Jūsų svetainė neturi XML Sitemap. Tai gali būti problematiška paieškos
sistemoms indeksuoti jūsų svetainę. Sitemap sąrašai gali turėti
papildomos informacijos, kai jūsų svetainė atnaujinima. Tai leidžia
paieškos robotams nuskaityti svetainę daug greičiau.

Robots.txt

Nėra
Jūsų svetainė neturi robots.txt failo.
robots.txt failas leidžia jums apriboti interneto prieigą paieškos
robotams. Tai neleis robotams gauti specialių katalogų turinio bei
puslapių, kurių nenorite skelbti internete. Jame taip pat nurodoma, kur
yra XML Sitemap failas.

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

54 / 100 Greitis
Vartotojo patirtis:

Mobilus
Venkite peradresuoti naudodami nukreipimo puslapį
Puslapyje yra 2 peradresavimai (-ų). Dėl to ilgiau užtrunka įkelti puslapį.

Venkite peradresuoti naudodami nukreipimo puslapį toliau nurodytai peradresavimo URL grandinei.
http://g-freak.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
https://m.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

Pašalinti pateikimo blokavimo „JavaScript“ ir CSS kalbą iš turinio virš
matomos ribos
Puslapyje yra 1 blokavimo scenarijų ištekl. ir 2 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“:
https://m.youtube.com/yts/jsbin/mobile-c3-vflxRQxCd/mobile-c3.js

Optimizuokite toliau nurodytų URL CSS kalbos pateikimą:
https://m.youtube.com/yts/cssbin/mobile-polymer-player-ias-mweb-2x-vflAwBsqs.css
https://m.youtube.com/yts/cssbin/mobile-c3-light-2x-vflgJMm-V.css

Pagalvokite apie taisymą:

Sverto naršyklės padėjimas į talpyklą

Mobilus

HTTP antraštėse nustačius statinių šaltinių galiojimo pabaigos datą arba ilgiausią galiojimo laiką,
naršyklei nurodoma įkelti anksčiau atsisiųstus šaltinius iš vietinio disko, o ne per tinklą.

Įgalinkite toliau nurodytų padedamų išteklių padėjimą naršyklėje:
https://i.ytimg.com/vi/dQw4w9WgXcQ/hq720.jpg?sqp=-oaymwEZCK4FEIIDSEbyq4qpAwsIAR
UAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLDxNJOiqJTPPShlW99I2QFZayYjjw (2 valandos)

Sumažinti HTML
Suglaudinus HTML kodą, įskaitant visą jame įterptą „JavaScript“ ir CSS, galima išsaugoti daug
duomenų baitų, taip pat paspartinti atsisiuntimą ir analizavimą.

Sumažinkite toliau nurodytų išteklių HTML, kad jų dydis sumažėtų 3,3 KB (dydis sumažėja 14 %).
Glaudinimo būdu sumažinus https://m.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ galima
sutaupyti 3,3 KB (dydis sumažėja 14 %).

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

Optimizuokite toliau nurodytus vaizdus, kad jų dydis sumažėtų 705 B (dydis sumažėja 37 %).
Suglaudinus https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mCR7H7g0nkaIzvWOUrWxCGTTF7ENcg55grBBn
9-gA=s48-c-k-c0xffffffff-no-nd-rj galima sutaupyti 705 B (dydis sumažėja 37 %).

Išdėstykite matomą turinį pagal svarbą
Puslapyje atliekami papildomi tinklo ciklai, kad būtų pateikiamas turinys virš matomos ribos. Kad
užtikrintumėte geriausią našumą, sumažinkite HTML kodo, kurio reikia turiniui virš matomos ribos

Mobilus

pateikti, dydį.

Viso HTML atsako neužteko turiniui virš matomos ribos pateikti. Tai paprastai reiškia, kad turiniui
virš matomos ribos pateikti po HTML analizavimo reikėjo įkelti papildomų išteklių. Suteikite
pirmenybę matomam turiniui, kurio reikia turiniui virš matomos ribos pateikti. Įtraukite jį tiesiai į
HTML atsaką.
Nepavyko pateikti jokio galutinio turinio virš matomos ribos, net gavus išsamų HTML atsaką.

Priskirta taisyklių: 4

Įgalinti glaudinimą
Glaudinimas įgalintas. Sužinokite daugiau apie glaudinimo įgalinimą.

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

Sumažinti CSS
CSS kalba sumažinta. Sužinokite daugiau apie CSS kalbos sumažinimą.

Sumažinti „JavaScript“
„JavaScript“ turinys sumažintas. Sužinokite daugiau apie „JavaScript“ turinio sumažinimą.

98 / 100 Vartotojo patirtis
Pagalvokite apie taisymą:

Mobilus
Tinkamo lietimo elementų dydžio nustatymas
Kai kurios nuorodos / mygtukai tinklalapyje gali būti per maži, kad naudotojas galėtų juos lengvai
paliesti jutikliniame ekrane. Apsvarstykite šių lietimo elementų padidinimą, kad naudotojams būtų
patogiau.

Toliau pateikiami lietimo elementai yra per arti kitų šalia esančių lietimo elementų, todėl gali reikėti
papildomos vietos aplink juos.
Lietimo elementas „<a href="/results?searc…=%23RickAstley">#RickAstley</a>“ yra arti
kt. 1 lietimo element. (final).
Lietimo elementas „<a
href="/results?searc…GonnaGiveYouUp">#NeverGonnaGiveYouUp</a>“ yra arti kt. 1
lietimo element. (final).
Lietimo elementas „<a href="/results?searc…ry=%23DancePop">#DancePop</a>“ yra arti
kt. 1 lietimo element. (final).

Priskirta taisyklių: 4

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

Kompiuteris

85 / 100 Greitis
Vartotojo patirtis:

Pašalinti pateikimo blokavimo „JavaScript“ ir CSS kalbą iš turinio virš
matomos ribos
Puslapyje yra 2 blokavimo scenarijų ištekl. ir 3 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“:
https://www.youtube.com/yts/jsbin/scheduler-vflVoAPjh/scheduler.js
https://www.youtube.com/yts/jsbin/player_ias-vflpfvoVH/lt_LT/base.js

Optimizuokite toliau nurodytų URL CSS kalbos pateikimą:

Kompiuteris

https://www.youtube.com/yts/cssbin/www-core-webp-vflYth5Ve.css
https://www.youtube.com/yts/cssbin/player-vflkocV_9/www-player-webp.css
https://www.youtube.com/yts/cssbin/www-pageframe-webp-vflO2nkM9.css

Pagalvokite apie taisymą:

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 446 B (dydis sumažėja
16 %).
Glaudinimo būdu sumažinus https://www.youtube.com/yts/jsbin/schedulervflVoAPjh/scheduler.js galima sutaupyti 446 B (dydis sumažėja 16 %).

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

Optimizuokite toliau nurodytus vaizdus, kad jų dydis sumažėtų 17,5 KB (dydis sumažėja 75 %).
Suglaudinus https://www.youtube.com/yts/img/ringo/hitchhiker/video_youtube_redvflovGTdz.png galima sutaupyti 14,2 KB (dydis sumažėja 98 %).
Suglaudinus https://s.ytimg.com/yts/img/meh7-vflGevej7.png galima sutaupyti 2,5 KB (dydis
sumažėja 50 %).
Suglaudinus https://yt3.ggpht.com/a-/AAuE7mCR7H7g0nkaIzvWOUrWxCGTTF7ENcg55grBBn
9-gA=s48-c-k-c0xffffffff-no-nd-rj galima sutaupyti 705 B (dydis sumažėja 37 %).
Suglaudinus https://www.youtube.com/yts/img/ringo/hitchhiker/logo_small_2x-vfl4_cFqn.png
galima sutaupyti 193 B (dydis sumažėja 11 %).

Kompiuteris

Priskirta taisyklių: 7

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 CSS
CSS kalba sumažinta. Sužinokite daugiau apie CSS kalbos sumažinimą.

Sumažinti HTML
HTML sumažinta. Sužinokite daugiau apie HTML sumažinimą.

Išdėstykite matomą turinį pagal svarbą

Kompiuteris

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