
Технічне завдання для https://www.frendt.ua/

Швидкість завантаження сайту

Швидкість завантаження сайту

Суть

завдання

На мобільних пристроях та на комп’ютерах  швидкість завантаження сайту середня

https://www.frendt.ua/


Рекомендації для збільшення швидкості завантаження:

● Зменшити час до отримання першого байту від сервера

● Задати правила для ефективного використання кешу для статичних об’єктів

● Для зображень вказати необхідним чином атрибути width и height.

● Усунути ресурси,котрі блокують відображення

● Видалити  невикористовуваний код CSS

● Видалити невикористовуваний код JavaScript

Приклад з рекомендаціями від Google:

https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fwww.frendt.ua%2F&form_factor=mobil

e

Користь - Чим вища швидкість завантаження сторінок тим менше користувачів,котрі не

дочекались завантаження сторінок сайта;

- Сайт краще ранжується в пошуковій видачі.

Важливість Висока

Файл robots.txt

Файл robots.txt

Суть
завдання

В файл robots.txt необхідно закрити технічні сторінки, а також добавити в технічний
файл  robots.txt адресу файла Sitemap.xml.

Вміст файла robots.txt представити в наступному вигляді:

https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fwww.frendt.ua%2F&form_factor=mobile
https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fwww.frendt.ua%2F&form_factor=mobile


User-agent:*

Disallow: /wp-admin

Disallow: /admin

Disallow: /cgi-bin

Allow:*/uploads*

Allow:*/wp-*/*.js

Allow:*/wp-*/*.css

Allow:*/wp-*/*.png

Allow:*/wp-*/*.jpg

Sitemap:https://frendt.ua/sitemap.xml

На даний момент файл robots.txt має такий вигляд:

Користь - Пошукові боти будуть швидше сканувати файл;

- з файлом буде зручніше працювати

Важливість Середня

XML карта сайта

Карта сайта xml формата

Суть
завдання

Необхідно створити динамічний XML файл;

1. Карта сайта xml повинна включати всі сторінки сайта, за виключенням
сторінок, які закриті в файлі robots.txt і в коді яких прописано:

<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

<meta name="robots" content="noindex, follow">

<meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive ">

а також, котрі мають відповідь сервера 404.



При генерації карти сайту необхідно дотримуватись таких правил:

1) URL сторінки (<loc>) - має містити інформацію про конкретну сторінку
2) Дата редагування (<lastmod>), де відображається остання дата редагування

сторінки(не критично)

3) Частота змін сторінки (<changefreq>) - в даному елементі повинно вказуватися:

● головна сторінка - daily

● сторінки категорій і послуг - weekly

● сторінки товарів - weekly

● сторінки новин, інформаційні сторінки - monthly

4) Пріоритет сканування (<priority>)

● головна сторінка - 1

● сторінки категорій - 0.9

● строрінки товарів - 0.8

● сторінки новин, інформаційні сторінки - 0.7

3. Кожна карта сайта XML:

- може містити не більше 50 000 URL;

- розмір в незжатому вигляді не повинен бути більше 10 МБ;
- виконана в кодуванні UTF-8.

В карті сайта повинні розміщуватись тільки актуальні, відкриті до індексації сторінки.
Карта повинна постійно оновлюватись в залежності від змін на сайті( додавання,
видалення,зміна url)

Докладніше про вимоги до карти сайту:
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=ru&ref_topic=4581190

Користь - Коректна та швидка індексація сайта;

- Налаштовані періоди переобхода пошуковим ботом сайта

Важливість Висока

https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=ru&ref_topic=4581190


Заголовки H1-H6

Заголовки H1-H6

Суть
завдання

На данный момент на деяких сторінках сайту заголовки розміщуются не в
хронологічному порядку (H4 вище H2)

Необхідно розміщувати заголовки в хронологічному порядку( Н1 повинен бути вище
всіх и тільки один на кожній сторінці, Н2 може бути декілька, але вони не повинні
бути нижче Н3 і т.д. Як правило Н3 розміщують інформацію в “підвалі” сайта).

Користь - Пошукові боти будуть краще розуміти релевантність контенту сайта за допомогою
заголовків;
- Пошукові боти відносяться лояльніше до сайтів, к котрих правильно розташовані
заголовки

Важливість Середня

Циклічні посилання

Циклічні та внутрішні посилання

Суть
завдання

1) Циклічні посиланні - явище, при якому сторінка посилається сама на себе - повинні
ути відсутні. Необхідно зробити неклікабельні циклічні посилання в “підвалі” сайту, в
також зробити неклікабельним власний пункт меню, всередині категорій. Логотип на
головній сторінці також повинен бути неклікабельним.



Користь - Більш доцільні витрати бюджету на переобхід внутрішніх сторінок пошуковими
ботами.

Важливіст
ь

Середня

Впровадження мікроформатів

Впровадження  мікроформатів

Суть завдання ● Необхідно  впровадити мікророзмітку Open Graph.
На  даний момент ця розмітка відсутня

● Необхідно впровадити мікророзмітку Schema.org
-  Organization
-  Bread Crumbs
- LocalBussines

Користь - Дозволяє зробити сайт більш інформативним в пошуковій видачі
- Дозволяє сформувати прев’ю сайта при публікації в соціальних мережах, що
додатково приваблює користувачів за посиланням

Важливість Низька



Генерація мета-тегів

Генерація мета-тегів

Суть
завдання

Необхідно налаштувати генерацію мета-тегів для сторінок категорій (товарів) за
формулою:
title: “Найменування категорії (товару)” - Купити в інтернет-магазині FRENDT 💰
Лояльні ціни
Description: “Найменування категорії (товару)” від FRENDT ✔ Власний сервісний центр
✔ Комплексне впровадження точного землеробства ✔ Топ-спеціалісти на
аграрному ринку

На даний момент багато дублікатів в title

Мета-тег Description або дублюється, або взагалі відсутній.

Користь - Унікалізація сторінок сайту
- Більш швидке заняття позицій сайта в ТОП пошукових систем

Важливість Середня


