SEO & URL
SEO & URL - Ustawienia
Narzdzia na tej stronie pozwalaj Ci poprawi obecno Twojego sklepu w wynikach wyszukiwarek i dziki
temu dotrze do wikszej iloci potencjalnych klientów.
SEO oznacza "search engine optimization". I reprezentuje zbiór technik i najlepszych praktyk, które maj na celu polepszenie widocznoci strony
w wyszukiwarkach. Moesz przeczyta wicej na ten temat na stronach Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki
/Optymalizacja_dla_wyszukiwarek_internetowych
URL to skrót od "uniform resource locator", albo w duym uproszczeniu jest to adres internetowy. Moesz przeczyta wicej na stronie Wikipedii: http
://pl.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator

Domylnie format adresu URL (czyli adresy poszczególnych stron, a nie domeny) s raczej mao
zrozumiae dla klienta oraz wyszukiwarek: adres tak jak: http://www.myprestashop.com/product.php?
id_product=27 nie pomaga klientowi okreli co znajduje si na tej stronie. Przyjazne adresy URL s o
wiele lepsze, na przykad: http://www.myprestashop.com/2-music-players/27-ipod-nano-green.
Jak widzisz w drugim przykadzie mona zauway, e produkt jak i kategoria mog korzysta z przyjaznych
linków, i tak: id_category=2 staje si 2-music-players, a id_product=27 staje si 27-ipod-nanogreen. Podczas gdy numer ID nie moe by domylnie usunity, to sowa mog by wygenerowane z nazwy
kategorii/produktu, albo wprowadzi rcznie. Moesz to zrobi bezporednio na stronie konfiguracji produktu
/albo kategorii (w menu "Katalog")"Przyjazny URL" moesz znale bezporednio na stronie konfiguracji
kategorii, oraz w zakadce "SEO" produktu.
Istniej równie inne indywidualne strony w PrestaShopie, które równie mog zyska dziki przyjaznym
adresom URL, strony CMS, strony kont klientów, strony z automatycznie wygenerowan zawartoci...
"Strona SEO & URL" wywietla list tych stron i pozwala Ci na edycj ich odnoników oraz Meta Tagi (tytu,
opis, sowa klucze).

Przyjazne adresy URL dziaaj wycznie przy ustawieniach serwera, które pozwalaj na
przepisywanie adresów URL (poprzez Apache Web Server mod_rewrite na przykad).
Upewnij si, e twój serwer posiada tak funkcj (zapytaj swojego dostawc!) , poniewa w
przeciwnym razie moe to sprawi, e twój sklep bdzie cakowicie niedostpny dla Twoich klientów.

Ustawienia SEO strony gównej
Aby zmieni ustawienia Meta Tagów na stronie gównej, id na stron Preferencje->Seo & URL i
edytuj stron "index", tam bdziesz móg swobodnie wprowadzi wane informacje dla SEO.

Kilka porad:
Tytu strony domylnej jest nazw sklepu i dlatego tytu "index" jest pusty. Jeli wprowadzisz tam informacj, to peen tytu strony bdzie
wyglda tak "<twoje wprowadzenie> - <nazwa Twojego sklepu>".

Nazwa sklepu jest wprowadzona podczas instalacji sklepu i moe by zmieniona na stronie
"Kontakty sklepu" w opcji "Nazwa sklepu" czci "Dane kontaktowe".
Twój opis powinien by krótki, paragraf wystarczy.
Aby doda tag, nacinij "Dodaj tag" w polu "Sowa kluczowe" i zatwierd naciskajc "Enter". Moesz usun tagi naciskajc krzyyk.
Nie musisz dodawa Przepisanego adresu URL, jeli nie zostao to zrobione

Pamitaj, e jeli Twój sklep by ju indeksowany przez Google, albo inn wyszukiwark, to moe zaj
nieco czasu, zanim Twoje zmiany bd widoczne. Bd cierpliwy.
Na dole strony SEO& URL, s cztery czci z dodatkowymi funkcjami: Ustaw URL-e, Ustaw URL sklepu,
Schemat URL-i oraz Generowanie pliku Robots. Patrz poniej, aby pozna wicej szczegóów.
Dodawanie nowego Przyjaznego adresu URL

Przyjazne adresy URL mona ustawi dla kadego produktu, kategorii, strony CMS... ten formularz jest
przydatny wycznie dla niektórych stron automatycznych, i zazwyczaj nie bdziesz si musia o to martwi.
Upewnij si, e wypenie wszystkie pola, dla wszystkich dostpnych jzyków w Twoim sklepie. nie
tylko bdzie to uyteczne dla Twoich klientów, ale take wyszukiwarki mog z tego skorzysta.

Nacinij dodaj nowy, aby wywietli formularz przyjaznego adresu URL:
Strona. Wywietla list rozwijan stron, które mog zyska na zmianie.
Tytu strony. Tytu bdzie pojawia si w wyszukiwarkach..
Opis meta. Prezentacja strony w kilku sowach, która ma na celu zaciekawi klienta. Pojawia si w wynikach wyszukiwania.
Sowa kluczowe Meta. sowa klucze, którymi musisz okreli stron, aby ta bya widziana w porównywarkach. Moesz wielu sów kluczowych.
Przepisany URL. Tutaj wprowad swój przyjazny adres URL. Powinien by krótki i opisowy, uyj tylko liter i liczb, a spacje " " zamie na mylniki "-".

Ustaw URL-e-commerce

Gówne ustawienia przyjaznych adresów URL:
Przyjazny adres URL. Wcz t opcj, jeli wiesz, e Twój serwer wspiera przepisywanie adresów
URL. Jeli nie, zostaw "Nie".
Moesz zobaczy informacj "URL rewriting (mod_rewrite) is not active on your server or it is
not possible to check your server configuration. If you want to use Friendly URLs you
must activate this mod". W tym przypadku PrestaShop nie jest w stanie wykry ustawie
Twojego serwera, ale to nie znaczy, e funkcja nie bdzie dziaa. Musisz sprawdzi sam.
Wyróniony URL. Wcz t opcj, jeeli chcesz zezwoli na uycie narodowych znaków w przyjaznych URL. Powiniene aktywowa t opcj tylko jeeli
uywasz nie-aciskich znaków; dla wszystkich aciskich zestawów znaków Twoje SEO bdzie lepsze bez tej opcji.
Przekieruj do kanonicznego URL. Strona PrestaShopa moe posiada wiele adresów URL, przewanie kiedy s inne parametry powizane, na
przykad: http://example.com/product.php?id=5&option1 oraz http://example.com/product.php?id=5&option2 wskazuj te same produkty, tylko z
jedn drobn rónic. Poniewa lepiej mie jeden adres URL anieli kilka duplikatów powiniene wczy t opcj. Kanoniczny adres URL to sposób na
wyeliminowanie samotworzcej si zduplikowanej treci, co moe dramatycznie wpyn na sabe pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Aby tego
unikn PrestaShop uywa standardu rel="canonical", który wskazuj podstawowy adres URL dla zawartoci strony.
Podczas gdy wczenie tej opcji jest szczególnie polecane, musisz sprawdzi, czy twój obecny szablon wspiera prawidowo tag <link>. Zapytaj
autora o wicej szczegóów.
przy tej funkcji masz 3 opcje do wyboru:
Brak przekierowania. Moesz posiada zduplikowane adresy URL
301 Przeniesione na stae. zwraca status 301 wskazujc jednoczenie gówny adres URL i oznajmiajc silnikom wyszukiwarek, e jest to
jedyny adres URL, który powinny bra pod uwag.
302 Tymczasowo przeniesione. zwraca status 302 wskazujc jednoczenie gówny adres URL i oznajmiajc silnikom wyszukiwarek, e jest
to adres URL, który moe si zmieni.
Wycz opcj Apache's MultiViews. Serwer Apache jest najpopularniejszym programem obsugi serwera i najprawdopodobniej jego uywa twój
dostawca internetu (ale musisz to sprawdzi) Multiviews, to system, który jeli wczony, stara si dostarczy uytkownikowi stron w wersji jzykowej,
która wedug niego jest najlepsza. Niestety to moe przysparza problemów funkcji Przyjaznych adresów URL. Jeli tak bdzie to moesz wyczy t
funkcj.
Wycz modu Apache's mod_security. mod_security to modu, który dziaa jak zapora, która chroni serwer przed intruzami. Ale jednoczenie
moe równie blokowa niektóre funkcje, albo nawet wywoywa bdy w niektórych konfiguracjach? W takim przypadku, moesz wyczy t funkcj tutaj.

W poprzedniej wersji Prestashopa, naleao samodzielnie wygenerowa plik .htaccess po
uruchomieniu przyjaznych linków. Ale od wersji 1.5 jest to wykonywane po cichu przez
PrestaShopa, wic nie masz o co si martwi.
Ustaw URL sklepu

W tej czci, moesz przejrze i edytowa niektóre domylne wartoci konfiguracji serwera:
Domena sklepu. Nazwa domeny Twojego sklepu, lub adres IP.
Domena SSL. twoja bezpieczna domena sklepu (https://) lub IP.
URI bazowy. Katalog, w którym zainstalowae PrestaShopa, jeli jest to w katalogu gównym (root) domeny, to uyj "/".

Przewanie ie powiniene dotyka tych pól, jeli nie wiesz dokadnie co robisz, poniewa jeden bd moe
zepsu cay sklep.

Schemat URLi

Nowo w wersji 1.6
Moesz zmieni sposób w jaki generowane s przyjazne linki, zmieniajc ciek z Twoim sklepie.
Na przykad domylna cieka do strony produktu wyglda nastpujco: {category:/}{id}-{rewrite}
{-:ean13}.html, co doprowadza, e adres wyglda tak: /summer-dresses/7-printed-chiffondress.html

Moesz zmieni t ciek na {manufacturer:/}{id}-{rewrite:/} i uzyska: /fashionmanufacturer//7-printed-chiffon-dress/
8 pól jest dostpnych domylnie, a kade jest wzbogacone o list dostpnych sów kluczowych. Niektóre
sowa s obowizkowe i s oznaczone gwiazdk ("*").

Po uaktualnieniu pól, nie zapomnij zachowa ustawie, aby wygenerowa plik .htaccess, który jest
niezbdny dla przyjaznych adresów URL.
Generowanie pliku Robots

Plik robots.txt pozwala Ci na blokowanie okrelonych botów, które przeczesuj sie w celu dodania
stron do ich firmowych serwerów. Niektóre boty chc mie peen dostp do Twojej strony, na przykad
Google i Yahoo, a inne nie, takie jak spam bot, zodzieje danych, zbieracze e-maili etc. Uwaga,
najgorsze boty nie bior tego pliku pod uwag, i jest on tylko pomocniczy.
Narzdzie PrestaShopa do generowania plików robots.txt zastpuje ju istniejcy plik, nowym. Dlatego,
jeli chcesz doda jakie reguy zrób to po wygenerowani pliku przez PrestaShop.

