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SEO balai 46/100

SEO turinys

Svetainės
pavadinimas

Ką veikia vaikai? |
Ilgis : 19
Puiku, svetainės pavadinimo ilgis yra tarp 10 ir 70 simbolių.

Aprašymas

„Ką veikia vaikai?“ – tai organizacijos „Mentor Lietuva“ sukurta
mokymosi programa internete, kurios tikslas – padėti tėvams
apsaugoti jaunus žmones nuo piktnaudžiavimo kvaišalais ir skatinti
juos gyventi sveikai. Programą sudaro pamokos įvairiomis temomis,
kurios yra nuolat papildomos.
Ilgis : 287
Geriausia, kai svetainės aprašymas turi nuo 70 iki 160 simbolių
(įskaitant tarpus).

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

Gerai, svetainėje naudojama Og Meta žymos.

Savybė

Turinys

site_name

Ką veikia vaikai?

type

website

url

http://kaveikiavaikai.lt/

title

Ką veikia vaikai?

description

„Ką veikia vaikai?“ – tai organizacijos „Mentor
Lietuva“ sukurta mokymosi programa
internete, kurios tikslas – padėti tėvams
apsaugoti jaunus žmones nuo piktnaudžiavimo
kvaišalais ir skatinti juos gyventi sveikai.
Programą sudaro pamokos įvairiomis temomis,
kurios yra nuolat papildomos.
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http://kaveikiavaikai.lt/sites/default/files/Mentor
_logo_Spalvotas.jpg
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[H2] Kas tai?
[H2] Tėvų tobulėjimo programa
[H2] Esminiai prevencijos principai
Paveikliukai

Radome paveiksliukų: 12
11 Alt atributų trūksta. Pridėti alternatyvų tekstą, kad paieškos
sistemos galėtų geriau suprasti atvaizdų turinį.

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

veikia vaikai
Raktažodžių sudėtis

Raktažodis

Turinys

vaikai

1

veikia

1

Svetainės
pavadinim
as

Raktažodži
ai

Aprašymas

Antraštė

Patogumas
Url

Domenas : kaveikiavaikai.lt
Ilgis : 17

Favicon

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

Tinka spausdinti

Gerai, mes nustatėme, kad CSS yra draugiškas spausdinimui.

Kalba

Gerai. Jūsų deklaruota kalba: lt.

Dublin Core

Šis puslapis nenaudoja Dublin Core.

Dokumentai
Doctype

Klaidingas "doctype"

Koduotė

Tobula, tinklalapio koduotė yra: UTF-8.

Dokumentai

W3C testas

Klaidos : 28
Įspėjimas : 26

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).
Blogai, jūsų svetainė turi per daug JS failų (daugiau nei 6).
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

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

Analytics

Puiku, kad svetainė turi analizės įrankį.

Optimizavimas
Google Analytics
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