WEB kūrėjo
SEO paruoštukas (špargalkė) vidinei optimizacijai

Svarbūs HTM Elementai

HTTP būsenos kodai

Webmaster įrankiai

Puslapio Antraštės žyma (angl. Title tag) Rekomendacijos
<head>
 Visos antraštės unikalios
<title>Puslapio antraštė</title>
 Svarbiausi raktažodžiai rašomi pirmieji
</head>
 Sudaro ne daugiau kaip 80 simbolių
Meta aprašymas (angl. Meta description)
<head>
 Visi aprašymai turi būti unikalūs
<meta name="description" content="This is  Aprašymas savo patrauklumų
an example.">
„priverčiantis“ paspausti.
</head>
 Sudaro ne daugiau kaip 160 simbolių
Detaliau: http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/kur-ir-kaip-naudoti-raktazodzius.php

200 – Viskas gerai
301 – Nuolatinis nukreipimas
302 – Laikinas nukreipimas
404 – Puslapis nerstas
410 – Pašalintas
500 – Serverio klaida
503 – Neprieinamas (bandyti vėliau)

Google webmaster įrankis (Rekomenduoju)

Detaliau:
http://www.seopaslaptys.lt/seooptimizacija/http-busenos-kodai.php

http://www.google.com/analytics/

Paveiksliukai (image)
<img src="img/raktazodis.jpg" alt="raktažodis" title="raktažodis ir paveiksliuko
paaiškinimas" width="100" height="100">

Nuorodos
Tekstinės nuorodos
<a href="http://www.domenas.lt/
index.html">Raktažodis tekstinėje
nuorodoje</a>

Rekomendacijos
 Neviršyti nuorodų skaičiaus (max. 150
nuorodų į puslapį)
 Esant poreikiui naudoti „nofollow“
nuorodą, kuri nesiskaičiuotų.
Nuoroda „nofollow“
 Paveiksliukų nuorodoje alt atributas yra
<a href="http:// www.domenas.lt/
vertinamas kaip tekstinės nuorodos
index.html " rel="nofollow">Raktažodis
raktažodis.
tekstinėje nuorodoje</a>
 Panaudoti tekstines nuorodas su
raktažodžiu išeinančias iš SEO teksto.
Detaliau: http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/nuorodu-optimizavimas.php
Paveiksliukas su nuoroda: <a href=" http://www.domenas.lt/index.html "><img
src="img/raktazodis.jpg" alt="raktažodis width="100" height="100"></a>

Geriausia URL sudarymo praktika
URL elementų seka:
http:// parduotuve .domenas. lt/ kategorija/ raktazodis ?id=123 #top
1

2

3

4

5

Parengė Gediminas SEOpaslaptys.lt

6

7

8

1. Protokolas
2. Subdomenas
3. Pagrindinis domenas
4. Domeno galūnė
5. Subfolderis/kelias
6. Puslapis
7. Parametras
8. Raktažodžio nuoroda

https://www.google.com/webmasters/tools/home

Bing webmaster įrankis (Esant poreikiui)
http://www.bing.com/toolbox/webmaster/

Bing webmaster įrankis (Esant poreikiui)
http://webmaster.yandex.com/

Google analytic įrankis
Kiti naudingi įrankiai
Detaliau: www.seopaslaptys.lt

Nedubliuok turinio (angl. Canonicalization)
Pradžios puslapio URL problematika, kai
jis pasiekiamas daugiau kaip 1 iš šių:
http://www.domenas.lt
http://domenas.lt
http://www.domenas.lt/index.html
http://domenas.lt/index.html
http://domenas.lt/index.html&sessid=123

Rekomenduojamas pradžios
puslapio URL:
http://www.domenas.lt/
Nurodykite: rel="canonical" ir taip
pasakysite google robotamss, kuris
Jūsų puslapis yra pagrindinis.
PVZ.:
<link
href="http://www.example.com/"
rel="canonical" />

Detaliau: http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/url-adresas.php

SEO Patarimai dėl URL
 Naudoti statinius, o ne dinaminius URL
 Panaudokite raktažodžius sudarant URL
 Tikrinkite ar URL nesukuria dubliuoto turinio (kai skirtingu URL pasiekiamas
tas pats turinys)
Rekomenduojamas subdomenas: http://domenas.lt/blog, ne toks geras:
http://blog.domenas.lt/
Detaliau: http://www.seopaslaptys.lt/seo-optimizacija/kaip-pasirinkti-domena.php

Paieškų sistemų robotų kontrolė
Robots.txt
Vieta serveryje: http://domenas.lt/robots.txt

Geriausia praktika

User-agent: *
Disallow:
Sitemap: http://www.seopaslaptys.lt/sitemap.xml

robots.txt gali uždrausti indeksaciją, bet tik su Meta Robots žyma galima
pašalinti URL iš paieškų rezultatų.

Detaliau: http://www.seopaslaptys.lt

Meta Robots
Vieta: Puslapio html <head> skyriuje

Sintaksė:
<meta name="ROBOT NAME" content="ARGUMENTS" />

ARGUMENTS gali būti:





Nofollow
Noindex
Noarchive
Abu Noindex, Nofollow

Jeigu robots <META> žymos neapibrėžtos pagal nutylėjimą jos bus
„INDEX, FOLLOW“
Kad indeksuotų įsitikinkite, kad bus taip:
<meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW" />

Svetainės žemėlapio (angl. SITEMAP) Sintaksė
XML Sitemap
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<url>
<loc>http://www.seopaslaptys.lt/</loc>
<lastmod>2014-01-01</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>1.00</priority>
</url>
</urlset>

Sitemap Index file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<sitemap>
<loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
<lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod>
</sitemap>
<sitemap>
<loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
<lastmod>2005-01-01</lastmod>
</sitemap>
</sitemapindex>
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Numatytoji Sitemap vieta serveryje
http://www.domenas.lt/sitemap.xml
http://www.domenas.lt/sitemap.xml.gz
http://www.domenas.lt/sitemap.gz
Sitemap galimi tipai:
 Mobile
 News
 Image
 Video
Svetainės žemėlapio (angl. Sitemap)
pateikimas į google Webmaster
Pasinaudodami google webmaster tools
pateikiame savo svetainės žemėlapį xml
formatu:
http://www.seopaslaptys.lt/sitemap.xml

Svarbi META informacija
Facebook Open Graph įterpimas

GOOGLE nustatymai: Autorius IR Leidėjas
Google + Autorius

Google + Leidėjas

<head>
<meta property="og:title" content="Title Goes Here">
<meta property="og:description" content="description-goes-here">

DĖL:

Autorystės pateikimo Google
paieškos rezultatuose

Verslo, gamintojo, produktų
ir organizacijų informacijos

Nukreipkite nuorodą iš Jūsų parengtos
informacijos (tekstų, straipsnių iš visų
puslapių) į Google + profilį.

Nukreipti nuorodą iš pirmojo
(Home page) web puslapio į
Google + profilį.

<meta property="og:type" content="your-content-type-goes-here"> (e.g., "article")
<meta property="og:url" content="http://www.your-site.com/">
<meta property="og:image" content="http://www.your-site.com/image.jpg">
<meta property="og:site_name" content="your-site-name">
<meta property="fb:admins" content="your-Facebook-page-user-ID">
</head>
Detaliau: https://developers.facebook.com/docs/opengraph/

Twitter Cards įterpimas
<head>
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:url" content="http://www.example.com/your-url-goes-here/">

1

<a href="[profile_ url]?rel=author">Google</a>

2

Nuoroda atgal į Jūsų web puslapį iš
Google + profilio.

Detaliau: rengiama

<a href="[profile_
url]?rel=publisher">Google</a>

Nuoroda į Jūsų web puslapį iš
Jūsų Google + puslapio
profilio.
Detaliau: rengiama

<meta name="twitter:title" content="Title Goes Here">
<meta name="twitter:description" content="Your description goes here.">
<meta name="twitter:image" content="http://example.com/image.jpg">
</head>

NUMERACIJA (puslapių) – angl. Pagination
Naudokite rel="next" ir rel="prev" puslapio <head> skiltyje tam, kad nurodyti sąryšį tarp
sunumeruotų URL puslapių.

Detaliau: https://dev.twitter.com/docs/cards

Google+ įterpimas
<html itemscope itemtype="http://schema.org/Article">

Pirmas puslapis:
http://domenas.lt/straipsnis

<head>

<link rel="next" href="http://domenas.lt/straipsnis?pg=2">

<meta itemprop="name" content="Title Goes Here">
<meta itemprop="description" content="Description Goes Here">

Antras puslapis:

<meta itemprop="image" content="http://example.com/image.jpg">
</head>

http://domenas.lt/straipsnis?pg=2
<link rel="prev" href="http://domenas.lt/straipsnis ">
<link rel="next" href="http://domenas.lt/straipsnis?pg=3">

Detaliau: https://developers.google.com/+/web/snippet/

Paskutinis puslapis:
http://domenas.lt/straipsnis?pg=3
<link rel="prev" href="http://domenas.lt/straipsnis?pg=2">

Detaliau: rengiama
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Web puslapiai keliomis kalbomis

Mobilios web versijos kūrimas

Pridedamas kalbos atributas prie HTML elemento

1

<html lang="en">

URL struktūros sudarymas (pagal kalbą ir šalį)
Domenas su ccTLD
(galūnė nusakanti šalį)
ccTLD ( angl. country code top-level
domain)

domenas.de
Subdirektorija su gTLDS

Subdomeno pavz. su gTLDS

(angl. Generic top-level domains, pvz.: .com, .info, .net, .org, .biz, .name, .pro )

Prisitaikantis dizainas

Web puslapio dizainas turi būti prisitaikantis (tinkamas) ir
visiems mobiliems įrenginiams, tam pasiekti naudokite css:

Pavyzdys:

de.domenas.com

domenas.com/de

rel=”alternate” hreflang=”x”
Nurodyti web puslapyje visas papildomas kalbas ir šalis HTML <head> dalyje
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://www.domenas.com/" /> (Nurodomas pagal nutylėjimą)
<link rel="alternate" hreflang="de" href="http://domenas.com/de/" /> (Nurodoma kalba)
<link rel="alternate" hreflang="de-ES" href="http://domenas.com/de-es/" /> (Nurodoma kalba + regionas)
Detaliau:....

Svetainės žemėlapio (sitemap) versija

/* Phones */ @media (max-width: 767px) { ... }
/* Tablets to Desktops */ @media (min-width: 768px) and
(max-width: 992px) { ... }
/* Large devices */ @media (min-width: 1200px) { ... }
Identify mobile and desktop versions using rel="alternate"
and rel="canonical"

2

Dinaminės užklausos per HTTP Header‘į

Su tuo pačiu URL priklausomai nuo naudotojo
agento (angl. user agent) panaudoja (iškviečia)
skirtingus HTML ir CSS
HTTP/1.1 200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url>
<loc>http://domenas.com/english</loc>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://domenas.com/deutsch/" />
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://domenas.com/english/" />
</url>
<url>
<loc>http://domenas.com/deutsch/</loc>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://domenas.com/english/" />
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://www.domenas.com/deutsch/" />
</url>
</urlset>
Kalbos kodai: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
Regionų kodai: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
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Content-Type: text/html
Vary: User-Agent
Content-Length: 5710

3

Skirtingi URL adresai

Identifikuojami mobilūs ir stacionarūs
kompiuteriai panaudojant rel="alternate" ir
rel="canonical"
Stacionariam PC: http://domenas.lt
<link rel="alternate" media="only screen and (maxwidth: 640px)"

href="http://m.example.com/"/>
Mobiliam PC: http://m.domenas.lt
<link rel="canonical" href="http://example.com/"/>

