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Wstęp

Szybki znaczy skuteczny
Szybkość zawsze odgrywała istotną rolę jako czynnik deﬁniujący sukces. Warto być
w czymś pierwszym, zaskoczyć pozytywnie konkurencję i klientów. Marki przykładają
coraz większą wagę do sprawnego procesu zakupowego, gdzie logistyka staje się kluczowa dla zdobywania serc użytkowników. Szybko obsłużony klient, to często klient
bardziej zadowolony. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przestrzeni cyfrowej. Coraz
częściej bowiem zamieniamy witryny sklepowe na te wirtualne, a tam, jeśli nie otrzymujemy odpowiedniej

“

Szybko obsłużony klient,
to często klient
bardziej zadowolony.

odpowiedzi na nasze zapytanie,

boodpowiedź

przychodzi za późno,
z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że nasz potencjalny
klient

wybierze

inną

stronę, inny sklep… Szybkość ma znaczenie dla
internauty, szczególnie

w dobie urządzeń mobilnych i kompulsywnego konsumowania informacji. Tę potrzebę znakomitego doświadczenia podczas podróży z SERP(Search Engine Results Page) do LP (Landing
Page) zauważył Google i postanowił zmotywować właścicieli stron www do zapewnienia lepszego SXO (search user experience), wprowadzając Core Wb Vitals. Jak się
przygotować do tych zmian, by nie tracić pozycji i ruchu organicznego? Dowiedzą się
Państwo z niniejszego poradnika.
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Core Web Vitals
– dlaczego to takie ważne? I czy jest ważne na pewno?

Wytyczanie trendów
Jeszcze niedawno wielu właścicieli stron nie przykładało odpowiedniej wagi do tego,
jak ich witryna wyświetla się na urządzeniach mobilnych. Liczył się tylko desktop.
Google jednak mocno przedeﬁniował te założenia, wprowadzając Mobile First Index
– czyli zasadę, według której Googlebot skanuje i indeksuje strony przede wszystkim

“

Google przedeﬁniował
założenia, wprowadzając
Mobile First Index – zasadę,
według której Googlebot
skanuje i indeksuje strony
przede wszystkim jako
klient-smartfon.

jako klient-smartfon. Pierwsze sygnały co do takiego kierunku pojawiały się już w 2016
roku. Amerykański koncern zmiany wprowadzał powoli i stopniowo, bo dopiero od
1 lipca 2019 r. indeksowanie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych zostało
domyślnie włączone dla wszystkich nowych witryn internetowych (nowo opublikowanych w internecie lub nieznanych wcześniej wyszukiwarce Google). Dziś już jednak
rzadkością są nawet starsze witryny, skanowane przez Googlebot Desktop, a te nieliczne powinny być gotowe na to, że przełączenie prędzej czy później nastąpi i wpłynie na
ich pozycje w SERP.

Mobile First Index

Pogo sticking

User Experience

Analogiczną sytuację można obserwować w zakresie UX witryn – Google od dłuższego
czasu podkreśla swoje zalecenia dla właścicieli stron, sugerując, że bot jest jak zwykły
użytkownik i dostrzega wszelkie niedociągnięcia nawigacyjne. Jeśli zatem doświadczenia z korzystania z witryny będą dla niego bolesne, taki sam dyskomfort będzie odczuwał internauta, a to może zaowocować zwiększonym współczynnikiem odrzuceń
i zjawiskiem pogo-sticking (wychodzeniem z witryny, powrotem do wyników wyszukiwania i wybieraniem innych stron zindeksowanych na interesującej frazie).
Takie sygnały Google traktuje jako przyczynek do obniżenia ratingu domeny
lub adresu URL.
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Szybkość jest jednym z kryteriów wpływających na doświadczenie użytkownika, dlate-

wych kryteriów był FMP (First Meaningful Paint), wskaźnik mierzący, ile czasu zajmu-

go stała się języczkiem u wagi kalifornijskiej ﬁrmy. Nie ma się zatem co łudzić,

je użytkownikowi wyświetlenie najważniejszych części strony. Był jednak, jak określili

że aspekty techniczne będą traktowane przez koncern po macoszemu – przykład

to sami googlersi, zbyt wrażliwy i reagował przesadnie nawet na drobne różnice w ła-

Mobile First Index pokazuje, że Core Web Vitals już z nami zostanie, pytanie tylko,

dowaniu aplikacji, co prowadziło do uzyskiwania bardzo różnych i mało wymiernych

jak szybko spełnienie wszystkich kryteriów będzie w pełni wymagane od właścicieli

wyników w testach. Został więc zastąpiony metryką LCP (Largest Contentful Paint)

witryn i czy okres adaptacyjny potrwa dłużej, podobnie jak było to w przypadku MFI.

wskazującą czas, jaki jest potrzebny do wyrenderowania największego obrazu

Od FMP i TTFB do CLS

lub bloku tekstu.

Najpierw Google udostępnił narzędzia pozwalające na badanie parametrów szybkościowych (Google Page Speed: → https://developers.google.com/speed oraz raport
Lighthouse w Google Dev Tools przeglądarki Chrome). Wówczas jednym z kluczo-

Wystarczy 0.1 sekundy, by doświadczenie użytkownika przełożyło się na
znaczące podniesienie wskaźników:
Konwersje w RETAIL / wzrost o

8.4%
9.2%
8.6%

Średnia wartość zamówienia / wzrost o

Marki luksusowe / wzrost odsłon podczas sesji o
źródło: "Milliseconds make Millions" Deloitte Digital 2020

Wynik, który uważa się za odpowiedni, by zapewnić użytkownikom dobre wrażenia z przeglądania witryny, to 2,5 sekundy lub
mniej. Są dane pokazujące, że jeśli ten czas jest dłuży niż 3 sekundy, 50 procent użytkowników zrezygnuje z odwiedzenia strony.
Zaledwie 1 sekunda więcej może przesądzać o sukcesie biznesowym i powoduje, że liczba odwiedzin spada o kilkanaście procent,
a konwersje o 7%.
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Zanim omówimy dalsze elementy raportów serwowanych przez narzędzia Google,

Należy pamiętać, że najczęściej niezadowalające rezultaty TTFB to kwestia błędów po

przyjrzyjmy się jeszcze jednemu parametrowi często wykorzystywanemu w mierzeniu

stronie aplikacji, a nie samego serwera. Co więcej – dla użytkownika najważniejsza

wydajności witryn, czyli TTFB (Time To First Byte). Czym jest TTFB? Jest to czas liczony

jest percepcja wizualna, czyli jak szybko otrzyma widok strony pozwalający mu na

od wysłania przez klienta zapytania do serwera do momentu otrzymania pierwszego

zapoznanie się z pożądanymi przez niego informacjami, niekoniecznie zaś tzw.

bajtu danych zwróconych przez ten serwer. Informacje o TTFB można znaleźć np.

pierwszy bajt danych.

w narzędziach deweloperskich przeglądarki Chrome w zakładce Network.
Kolejnym istotnym elementem raportu jest parametr FID (First Input Delay). Pokazuje on czas, jaki upływa od momentu wywołania strony, kiedy użytkownik może
wchodzić z nią w interakcje. Ma to duże znaczenie dla percepcji witryny przez internautę i pozwala mu ocenić jej użyteczność.
Aby zapewnić dobre wrażenia użytkownikom, witryny powinny starać się mieć
opóźnienie w zakresie pierwszej responsywności / interaktywności wynoszące
mniej niż 100 milisekund.

Ostatnią ważną metryką dla Google przy ocenie UX strony jest CLS (Cumulative
Layout Shift). Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś nieoczekiwanych przeskoków
podczas przeglądania strony – czasem button lub pole w formularzu zmienia swoje
miejsce. Tego typu nieprzyjemne wrażenia mogą dotyczyć tekstu, który wędruje,
a użytkownik traci wątek. Są one najmocniej frustrujące, gdy dotyczą procesu zakupowego – chcemy dodać dany produkt do koszyka, a przez przypadek został wybrany
inny. Nie wspominając o bardziej dotkliwych scenariuszach, jak nieintencjonalna zapłata za produkt / usługę.
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Co z reguły wpływa negatywnie na CLS? Najczęściej ma to związek z asynchronicznym łado-

• problemy z obsługą witryny na urządzeniach mobilnych;

waniem elementów na stronie lub sytuacją, gdy elementy DOM (Document Object Model)

• problemy z bezpieczeństwem, które mogą spowodować, że witryna częściowo

są dynamicznie dodawane do strony nad istniejącą już treścią. Przyczyny mogą także wiązać

lub w całości nie zostanie uznana za usługę udostępniającą strony dobrej jakości;

się z treściami wizualnymi – obraz bez określonych w kodzie wymiarów czy za duży font, który

• informacje, czy witryna korzysta z protokołu HTTPS;

nagle jest renderowany, albo materiały reklamowe, bannery bez placeholderów.

• czy reklamy znajdujące się w witrynie naruszają zasady Google. Widoczność
reklam określa, czy witryna stosuje techniki reklamowe, które rozpraszają użytkowni-

Wiele się mówi, że CLS będzie najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez

ków, przeszkadzają im lub w inny sposób negatywnie wpływają na ich wrażenia.

Google przy ocenie stron, a co za tym idzie – decydującym w zakresie pozycji w SERP.

Według Google, by zapewnić użytkownikom dobre wrażenia, witryny powinny
dążyć do uzyskania wyniku CLS na poziomie 0,1 lub niższym.
Jak widać, wytyczne dla stron od amerykańskiego hegemona są oparte na kompleksowej

Dostępny jest także główny wykres pokazujący łączną liczbę wyświetleń w wyszukiwarce adresów URL stron dobrej jakości. Jest to przybliżony odsetek mobilnych adresów URL, które mają stan witryny dobrej jakości i spełniają podstawowe wskaźniki internetowe określone przez Google oraz są wolne od problemów z obsługą na urządzeniach mobilnych.

analizie, która uwzględnia trzy główne obszary:
• wrażenia związane z szybkością ładowania kluczowej zawartości,
• wrażenia związane z możliwością pierwszej interakcji,
• wrażenia związane ze stabilnością designu / UI.
Zobaczmy teraz, jak sobie z tym wszystkim poradzić i o czym powinniśmy pamiętać, tworząc
strony WWW.

Co nowego w Google Search Console?
W związku z zapowiadanymi zmianami w algorytmie Google wzbogaciło raporty dostępne
w narzędziu do badania ruchu organicznego – Google Search Console – o zakładkę
Wygląd i działanie strony, gdzie można znaleźć takie informacje jak:
• lista adresów URL, w przypadku których wykryto problemy związane ze wskaźnikami Core
Web Vitals (LCP, FID, CLS);
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Optymalizacja
po stronie serwera

Optymalizacja aplikacji
po stronie serwera

Funkcje Expires i Cache-Control pomagają przyśpieszyć wczytywanie stron, a tym samym usprawniają działanie sklepów i aplikacji internetowych. Efekt jest korzystny nie tylko dla serwera, ale dla każdego użytkownika, który wchodzi na naszą stronę. Cache-Control

Serwer (zwany inaczej hostingiem WWW) ma bezpośredni wpływ

będzie przydatny szczególnie przy większych portalach – wszystko

na wszystkie opóźnienia, które wynikają z generowania strony dla

dzięki większej liczbie możliwości konﬁguracyjnych. Pamiętaj,

każdego użytkownika. Kiedy klika on w link i czeka ten ułamek sekun-

że część usługodawców hostingów od razu włącza nagłówki

dy (czasem nawet kilka sekund!), to czeka właśnie na uruchomienie

w plikach statycznych na serwerach każdego klienta.

serwera. Hosting jednak rzadko ma wpływ na prędkość wczytywania
zdjęć lub to, czy strona będzie się „zacinać”. Dlatego przede wszystkim należy skupić się na odpowiedniej optymalizacji aplikacji. W tej
części naszego poradnika podajemy garść zaleceń – sprawdź, co
zrobić, żeby Twoja witryna działała szybciej.
/ Optymalizacja reguł w .htaccess / nginx, np. funkcje Expires
i Cache-Control w .htaccess – dzięki niej będziesz mógł ustalić datę
ważności wszystkich opublikowanych plików. Optymalizacja reguł

Przykładowe
ustawienie cache:
# Media: images, icons, video, audio, HTC
location ~* \.(?:jpg|jpeg|gif|png|ico|cur|gz|svg|svgz|mp4|ogg|ogv|webm|$
expires 1M;

daje znać przeglądarce, kiedy będzie musiała ponownie pobrać ten

access_log off;

sam element. Co to znaczy? Przeglądarka nie będzie pobierać tego
samego elementu przy każdej wizycie użytkownika. Pliki zapisywane
są w pamięci przeglądarki, dzięki czemu możemy zmniejszyć
obciążenie serwera, przyśpieszyć ładowanie strony i wczytywanie
się podstron.

add_header Cache-Control "public";
}
# CSS and Javascript
location ~* \.(?:css|js)$ {
expires 1y;

Funkcja Cache-Control umożliwia więcej działań. Informuje przeglą-

access_log off;

darkę, kiedy dany plik wygaśnie i będzie konieczne jego ponowne pobranie. Możesz wykorzystać Cache-Control przez serwery proxy
oraz CDN, czyli Content Delivery Network. Pozwoli to na dostosowa-

add_header Cache-Control "public";
}

nie czasu w zależności od typu dostępu. Wartości zawarte w nagłówkach zawierają czas (w sekundach!), po którym pliki wygasną.
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Przykładowe ustawienie gzip:
gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
gzip_min_length 1100;
4 8k;

gzip_proxied any;
gzip_types
# text/html is always compressed by HttpGzipModule
text/css

cie przeglądania strony czy sklepu. Dane będą dekompresowane dopiero przez
przeglądarkę. Taka kompresja pozwala oszczędzić miejsce na serwerze, a sama
strona będzie się włączać dużo szybciej. Kompresji gzip można poddać pliki arkusza stylów CSS, pliki HTML, kody JavaScript i wszelkie inne treści, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika w postaci tekstu.
Aktualizacja wersji interpretera PHP – jak przy większości aktualizacji, nowa
wersja PHP jest szybsza od poprzedniej. Aktualizacje są tworzone z obserwacji
pracy użytkowników oraz zgłaszanych przez nich problemów. Jeśli jakiś kod

text/javascript

nigdy nie był użyty, w nowszej wersji zostanie on całkowicie pominięty.

text/xml
text/plain
text/x-component
application/javascript
application/json
application/xml
application/rss+xml
font/truetype
font/opentype
application/vnd.ms-fontobject
image/svg+xml;

Optymalizacja bazy danych – im nowsza wersja bazy danych, tym mniej jednoczesnych połączeń i krótszy czas wykonywania zapytań MySQL. Podobnie jak
przy PHP, nowsza wersja oznacza większą i lepszą wydajność. Jednak migracja
danych na nową wersję powinna być wykonywana z dużą ostrożnością! Warto
również spróbować zoptymalizować zapytania SQL, np. wykorzystać odpowiednie silniki baz danych i indexy.
Bardziej skomplikowane matchowanie (obliczenia) jest wykonywane po stronie backendu, a nie samej bazy danych. Dzięki analizie, która wykaże, co dana
aplikacja ma wykonać, trzeba będzie wywnioskować, jakie zapytania mogą być
uruchomione. Przy LEFT/INNER JOIN i ORDER będzie trzeba dobrać odpowied-

gzip_static on;

nie indexy na kolumny. Wybranie dopasowanej technologii do potrzeb to pod-

gzip_proxied

expired no-cache no-store private auth;

gzip_disable

"MSIE [1-6]\.";

gzip_vary

zwrócić uwagę? Przy włączeniu kompresji gzip możemy być pewni, że serwer
będzie kompresować dane w sposób, którego użytkownik nie zauważy w trak-

gzip on;

gzip_buffers

Użycie kompresji gzip, czyli kompresji tekstowej. Dlaczego trzeba na to

on;

stawa. Przy wyszukiwaniu pełnotekstowym sprawdzi się Elasticsearch i Mariadb.
Pamiętaj, że Java zajmuje sporo dostępnych zasobów serwera. Jeśli planujesz
duże zbiory danych ( >1 mld ) i zamierzasz na nich wykonywać obliczenia,
to wspomniana wyżej Mariadb może nie podołać zadaniom. Tutaj lepiej sprawdzą się bazy kolumnowe. Maria za to doskonale sprawdzi się przy mniejszych
zbiorach danych.
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Wykorzystanie protokołu HTTP/2, HTTP3 – protokół HTTP (z ang. Hyper-

Proﬁlowanie aplikacji (Xdebug) i wykrycie „zamulaczy”. Proﬁlowanie

text Transfer Protocol) jest zestawem reguł, według których przebiega ko-

aplikacji pomaga wychwycić funkcje, które spowalniają wczytywanie się

munikacja w sieci Web. Jest to oczywiście mocne streszczenie tego, co

strony czy aplikacji. Dla php można skorzystać z Xdebug

HTTP zawiera. W tym przypadku komunikacja oznacza żądania klienta

→ https://xdebug.org/, a także z wbudowanych proﬁlerów w silnik strony,

(najczęściej jest to życzenie stworzenia przeglądarki WWW), które dotyczą

np. zintegrowanych proﬁlerów Prestashop. Dzięki proﬁlowaniu można

konkretnych danych, oraz odpowiedzi serwera HTTP. Nowsza wersja proto-

wykryć funkcje oraz zapytania do bazy danych, które potrzebują najwięcej

kołu zapewnia wydajniejsze działanie sieci Web. Pliki są pobierane w odpo-

czasu i których działanie można zoptymalizować.

wiedniej kolejności, a zapytania kompresowane. Protokół HTTP/2 sprawia,
że działanie sieci Web jest znacznie wydajniejsze. Na chwilę obecną z tego
standardu korzysta około 15 proc. witryn – zalety nowej wersji protokołu są
na tyle kuszące, że niedługo będzie standardem. Zrób krok w kierunku internetu przyszłości: wykorzystaj zalety HTTP2 związane z SEO i faktu,
że zdecydowana większość stron działa w pełnym szyfrowaniu SSL. Ostatnią wersją protokołu jest HTTP/3, który w przeciwieństwie do poprzednich
wersji nie opiera się na TCP (protokół sterowania transmisją), tylko wykorzystuje on protokół transportowy UDP (protokół pakietów użytkownika). Jest
to protokół bezpołączeniowy, więc nie traci czasu na nawiązywanie połączenia i śledzenie sesji. Dzięki protokołowi UDP dane są przesyłane dużo
szybciej między przeglądarką a serwerem.
Wykorzystanie komercyjnego serwera WWW – każda istniejąca strona
internetowa do funkcjonowania potrzebuje web serwerów. Do najważniejszych zaliczamy Apache i Nginx. Na chwilę obecną swoją pozycję na rynku
budują także inne komercyjne rozwiązania, jak np. LiteSpeed. Jest on
znacznie wydajniejszy i pozwala na szybsze wczytywanie się stron internetowych. Co ciekawe, dla użytkowników WordPress przygotowano specjal-

Zrób krok
w kierunku
internetu
przyszłości.

ną, autorską wtyczkę: LiteSpeed WordPress Cache, która w połączeniu z LiteSpeed Web Server znacząco przyśpiesza wczytywanie się strony WWW.
Tym samym możesz zaobserwować optymalizację wykorzystywania zasobów swojego serwera.
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Optymalizacja
po stronie aplikacji

czekasz, aż zostaną skompresowane, pobierzesz i wstawisz na swój serwer.

Sposób, w jaki zaprojektujesz witrynę, będzie mieć bezpośredni wpływ
na jej szybkość i responsywność. Źle zaprojektowana będzie wczytywać
się wolniej. Może się zacinać, obciążać przeglądarkę użytkowników i spowalniać serwer, przez co strona będzie generować się jeszcze wolniej. Tworząc
stronę, zwróć także uwagę na:

1

Skalowanie i kompresję zdjęć
– niezoptymalizowane obrazki są często przyczyną długiego czasu ładowania strony. Niestety, nadal mało który właściciel witryny zwraca uwagę na
rozmiar i rozdzielczość publikowanych zdjęć. Zdjęcie o wysokiej rozdzielczości (np. 4000 pikseli, prosto z aparatu) nie będzie wcale lepiej wyglądać.
Ekran przeciętnego laptopa ma szerokość około 1300-1400 pikseli. Dlatego
większe zdjęcia nie są w ogóle potrzebne – dla użytkownika wystarczy zdjęcie o rozdzielczości 1080 pikseli. Dzięki temu zdjęcie, które do tej pory zajmowało 20 MB, po kompresji będzie zajmować 0,5 MB, nie tracąc na jakości. Przejście na mniejsze zdjęcia zapewnia szybsze ładowanie się strony, co
będzie korzyścią dla użytkownika, samego serwera i oczywiście transferu.
Unikaj jednak zmniejszania zdjęcia przy użyciu CSS. Jeśli zmienisz format

Jeśli jednak zdjęć masz już więcej, lepiej będzie skorzystać z wtyczki dla po-

2

pularnych systemów CMS lub własnego skryptu.
LazyLoad – ładowanie graﬁk w momencie, kiedy są one potrzebne.
Zasada jest prosta: im więcej zdjęć, tym wolniej będzie wczytywać się strona.
Zanim się one pobiorą, nasza witryna nie będzie interaktywna. Oznacza to,
że użytkownik nie będzie mógł zjechać na dół strony, przeczytać dostępnego na niej tekstu ani skorzystać z dostępnych linków. Skutecznym rozwiązaniem będzie właśnie lazy-load. Sprawi on, że na stronie głównej będziemy
widzieć np. wstęp do artykułu i pierwsze (główne) zdjęcie. Reszta zdjęć pobierze się dopiero w momencie wejścia do galerii lub reszty treści. Dzięki
temu zbyt duża liczba zdjęć (które nie są nam potrzebne od razu) nie będzie
blokować wczytywania się strony. Żeby wyjść naprzeciw klientom korzystającym z Chrome’a, doszła funkcja, która wspiera mechanizmy LazyLoad.
Wystarczy, że do zdjęcia dodasz atrybut loading=”lazy”, a mechanizm opóźnionego ładowania będzie działał bez „trików” wykonywanych w JavaScript.
Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na wiele błędów – do tego oczyszcza kod
ze zbędnego atrybutu data-src oraz dodatkowego JavaScriptu. Technika ta
jest wspierana w przeglądarkach desktopowych
i mobilnych z rodziny Chrome oraz Edge, a niedługo obejmie także Firefoxa.

zdjęcia np. na WebP, możesz zaoszczędzić KB i przyśpieszyć ładowanie się
strony. Format PNG oszczędza około 26 proc. wagi, a JPEG 25-34 proc.
Warto na to zwrócić uwagę, bo przy niektórych zdjęciach można zredukować ich wagę nawet kilkukrotnie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o formatach graﬁcznych nowej generacji WebP, zerknij na stronę:
→ https://developers.google.com/speed/webp.

Należy pamiętać jednak, że ta forma przyśpieszania ładowania elementów strony może czasem rodzić problemy
dla bota ze zrozumieniem treści – przeczytaj część dot.
optymalizacji serwera.

Istnieje kilka sposobów na kompresję zdjęć. Jeśli masz ich niewiele,
możesz skorzystać ze strony Tiny PNG. Wystarczy, że wrzucisz zdjęcia, za-
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3

Objętość plików HTML, CSS i JS

dodane po to , by ułatwić programiście czytanie i rozwijanie go.

Tworząc stronę, warto zadbać, by wszystkie pliki HTML, JS i CSS były stwo-

Zaliczamy do nich:

rzone zgodnie z zasadą KISS (Keep It Simple, Stupid), czyli jak najbardziej
prosto. Liczba i zagnieżdżanie elementów DOM powinny być optymalne.
Warto wiedzieć, że nie wszystkie instrukcje w skryptach JS są używane
(z niektórych nie skorzystamy nigdy). Narzędzie Coverage pozwoli znaleźć

• komentarze,
• spacje,
• znak nowej linii,
• tabulatory.

nieużywane skrypty i je usunąć. Jest to niestety jedna z najżmudniejszych
technik, która pozwala zoptymalizować wydajność stron internetowych

Usunięcie niepotrzebnych znaków może utrudnić zrozumienie kodu przez

i aplikacji. Nie potrzebujesz do tego tak naprawdę żadnych szczególnych

programistę – komputer jednak nie zauważy żadnej różnicy. Jeśli więc

umiejętności czy narzędzi. Przyda się za to dużo czasu i uwagi. Jeśli jednak

wiesz, że kod ma być umieszczony na serwerze, postaw przede wszystkim

usiądziesz do tego sumiennie, to Twoja strona będzie wczytywać się szyb-

na oszczędzanie miejsca.

ciej i działać płynniej. Docenią to użytkownicy: zarówno urządzeń mobilnych, jak i korzystający z klasycznych przeglądarek. Jednocześnie poprawi

Przykład kodu niezminimalizowanego:

to pozycjonowanie strony. Usunięcie nieużywanego kodu CSS pozwala

4

uzyskać zielony wynik i 100 punktów w PageSpeed Insights.

.box-strona
{

Liczba skryptów na stronie, miniﬁkacja

background:color:#333;

Instalowanie wtyczek i dodatków sprawia, że strona będzie posiadać wiele

color:#ddd;

plików CSS. Żeby nie komplikować oryginalnego kodu CSS i usprawnić instalację, posiadają one swój własny kod. Stronę można stworzyć na podstawie gotowej biblioteki (np. Bootstrap 4), wtedy ich kod CSS będzie umieszczony w osobnym pliku. Jest to bardzo wygodne – niektóre popularne frameworki i fonty mogą być współdzielone między wieloma witrynami.
Jednak im więcej plików JavaScript, tym większe opóźnienie strony. Dlatego należy pamiętać, by stosować je z umiarem, a niepotrzebne na bieżąco
usuwać. Niezbędne pliki można połączyć w jeden lub wkleić w ciało strony
niewielkie pliki. Popularną techniką optymalizacji liczby skryptów na stronie, sklepów i aplikacji jest po prostu minimalizacja lub miniﬁkacja plików
z kodem JavaScript, CSS i HTML. Minimalizację można zastosować

border: 1px solid #666;
}
.box-strona-strefa
{
background-color:#000;
color:#333;
border: 1px solid #aaa;
}

Przykład kodu zminimalizowanego:

w kodzie, który nie jest interpretowany przez komputer. Niektóre znaki

.zpp{

kodu komputerowego nie mają znaczenia dla jego zrozumienia, a są

gold;}.box-strona-strefa{background-color:#000;color:#333;border:

background:color:pink;

color:#666;

border:

1px

solid
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Przy zmniejszeniu gotowych plików CSS i JS
przydatne mogą się okazać niektóre narzędzia,

jest to, że lokalizacja serwera nie będzie mieć przełożenia na dodatkowe

np. → https://www.miniﬁer.org/. Użyć można również tych,

opóźnienia, które mogłyby wyniknąć z odległości, jaką połączenie interne-

które wygenerowane są przy audytach w GTMetrix lub

towe musi pokonać. Skrócenie tej drogi połączenia to tylko jedna z technik,

PageSpeed Insights. Specjalne narzędzia i edytory stwo-

która może przyśpieszyć i usprawnić transmisję statycznych plików.

rzone dla Front-Endowców posiadają już standard dla tego
typu mechanizmów. Pozwala to na automatyczne skompi-

Korzyścią z zastosowania serwera plików statycznych i CDN może być od-

lowanie plików przed umieszczeniem ich na serwerze.

ciążenie głównego serwera HTTP. Rozłożenie zasobów „cięższej” strony na
kilka węzłów przełoży się na jej szybsze działanie. Dlaczego tak się dzieje?
Istnieje ograniczenie, które sprawia, że z jednego serwera możemy pobrać
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kilka plików na raz. Sieć CDN pozwala na pobranie większej liczby plików
jednocześnie. Nie używa ona plików cookies, przyśpiesza łącza i optymaliAsynchroniczne ładowanie plików

zuje wysyłanie statycznych treści. CDN przyśpiesza działanie witryny z jesz-

Ładować pliki możemy na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to ładowanie

cze jednego powodu: w takim przypadku nie istnieją limity transferu

synchroniczne, czyli każdy plik ładowany jest jeden po drugim w kolejno-

w górę i w dół. Na chwilę obecną czołowymi dostawcami usług CDN są:

ści, w jakiej pojawią się w kodzie strony. Drugim sposobem jest ładowanie

• Amazon AWS,

asynchroniczne, czyli takie, które mówi przeglądarce internetowej, aby ła-

• Google Cloud,

dowała wiele plików jednocześnie. Ostatnią z możliwości jest odroczenie

• Cloudﬂare.

ładowania zasobu z zewnątrz do momentu pełnego załadowania strony.

6

Ten wariant wykorzystywany jest wtedy, gdy plik nie jest istotny dla prawi-

Niewątpliwą zaletą stosowania CDN jest ochrona strony przed „zalaniem”

dłowego wyrenderowania strony, np. skrypt modułu z czatem.

serwera nienaturalnymi zapytaniami z zewnątrz. Strona jest uodporniona
na najpopularniejsze i najłatwiejsze ataki, które mogą zablokować serwer,

Stosowanie serwera plików statycznych i CDN

wykorzystując jego łącza internetowe.

Jeśli na stronie znajdują się duże ilości plików statycznych, przenieś je na

Chcesz wiedzieć więcej o beneﬁtach zastosowania CDN-a – przeczytaj

serwer plików lub zintegruj serwis z chmurowymi rozwiązaniami, np.
Amazon S3. Dzięki wykorzystaniu ciastek i zoptymalizowaniu plików będą
one pobierane szybciej, a dzięki temu Twoja strona będzie się szybciej ładować. Można tutaj rozważyć również zastosowanie CDN (z ang. Content
Delivery Network), czyli usługi, która zainstaluje fragmenty strony w wielu
centrach danych. Dzięki temu strona będzie działać szybciej, a serwer
będzie dysponował większą przepustowością łączy. Najważniejsze jednak

7

część dot. optymalizacji serwera.
Unikanie wielokrotnych przekierowań
Przekierowania wydłużają czas ładowania się strony, ponieważ serwer zapytany o adres URL zazwyczaj zwraca adres, na który wskazuje przekierowanie, po czym przeglądarka wysyła kolejne zapytanie: tym razem na
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adres, który otrzymała w odpowiedzi. Dlatego też dobrze jest unikać prze-

z tym zrobić? Pojawia się jedno zasadnicze pytanie: jaki zakres informacji

kierowań ze strony A na stronę B, a ze strony B na stronę C.

możemy uznać za „wystarczający”? Jeśli będziemy się integrować z 5 systemami i każdy system zajmie podczas ładowania strony 2 sekundy, to jak

8

Jeśli chcesz sprawdzić przekierowania na swojej stronie, możesz wyko-

łatwo policzyć – poświęcamy praktycznie 10 sekund na coś, co z perspekty-

rzystać do tego narzędzie HTTP Status: → https://httpstatus.io/.

wy klienta nic nie zmienia. Jeśli poświęcimy część anych, ale skupimy się
na najlepszym systemie zbierającym te dane, to skrócimy czas

Skrypty monitoringu, statystyk – rezygnacja z integracji

do 2 sekund, nie rezygnując z ich zbierania. Wiemy jednak, iż jest to jeden

zewnętrznych/opóźnienie ich ładowania

z kompromisów, których bardzo często nie da się osiągnąć,

Popularne przyciski do lajkowania i wyrażania opinii, a także galerie z Insta-

dlatego też prace nad prędkością strony nie są prostym i jednowymiaro-

grama mogą zepsuć działanie nawet najbardziej zoptymalizowanej strony

wym zagadnieniem.

WWW. Usunięcie ich może przełożyć się bezpośrednio na szybsze działanie witryny i user experience. Wszystkie dodatki z social mediów (jak np.
Facebook, Twitter, Instagram) użyte w postaci przycisków, liczników czy
widgetów mogą znacząco spowolnić wczytywanie się strony. Wszystko
przez to, że serwer musi pobierać informacje ze źródeł zewnętrznych
(z którymi najpierw musi się połączyć). Należy więc przeanalizować,

9

Zastosowanie Google Tag Manager i funkcji server-side tagging
Google Tag Manager (w skrócie GTM) to narzędzie, które umożliwia
umieszczanie kodów śledzących, jak np. kod Google Ads, piksel Facebooka
czy tag Google Analytics, w kodzie strony. Poza wstawieniem kodu kontenera GTM do kodu strony lub aplikacji nie będzie tutaj niezbędnego udzia-

które z tych elementów są nam niezbędne. Może się okazać, że użytkowni-

łu programisty. Wszystkie zmiany kodów wykonuje się przy pomocy inter-

cy nie korzystają z niektórych opcji. Może więc zamiast postu i komentarzy

fejsu GTM. Wprowadzenie Google Tag Managera znacząco ułatwiło pracę z

z Twittera lepiej będzie podać link odsyłający na docelową stronę?

kodami: przyśpieszyło ich wdrażanie, modyﬁkowanie, aktualizowanie. Jednocześnie ograniczone zostały błędy w konﬁguracji, nie ma już potrzeby

Kolejnymi problematycznymi z perspektywy czasu ładowania strony elementami są wszelkie skrypty zbierające informacje na stronie. Najczęściej
są to wpięte w stronę piksele lub zwykłe skrypty. Nikt nie twierdzi, że takie
systemy nie są potrzebne, bo jest wręcz przeciwnie! Zbieranie danych, analizowanie ich, a następnie wdrażanie na stronę nowych strategii opracowanych na podstawie danych to jeden z najlepszych sposobów na rozwój. Co
jest więc złego we wpinaniu zbierających dane skryptów? Przede wszystkim fakt, że chcąc się dowiedzieć wszystkiego, musimy zgromadzić bardzo
dużą ilość informacji, które muszą się przesyłać poza stronę, korzystając
z mocy komputera oraz internetu klienta odwiedzającego naszą stronę,

“

usuwania niepotrzebnych kodów, gdyż wszystkie zastępuje jeden skrypt.

Wprowadzenie Google Tag Managera
znacząco ułatwiło pracę z kodami:
przyśpieszyło ich wdrażanie,
modyﬁkowanie, aktualizowanie.

a co za tym idzie przedłużając łączny czas ładowania strony. Co możemy
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W podstawowej wersji GTM kody śledzące uruchamianie są już w przeglą-

Server-side GTM powstał w odpowiedzi na większą potrzebę zapewnienia

darce. Aktywowane są one w momencie ładowania strony. W wersji server-

bezpieczeństwa danych i na zwalczanie ograniczeń działania plików co-

-side parametry i dane wysyłane są np. do Facebooka, Google Ads czy

okies w przeglądarkach.

Analytics bezpośrednio z serwera. Komunikacja ze stroną i przesyłanie
danych odbywają się przy pomocy nowego elementu systemu. Wszystkie

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o Google Tag Manager, koniecznie

te elementy można znaleźć w zasobach domeny właściciela witryny inter-

sprawdź poniższy link: → https://developers.google.com/tag-manager/-

netowej: dzięki temu przeglądarki użytkowników interpretują przesyłanie

serverside/intro.

tych danych jako komunikację z serwerem strony. Zastosowanie tego typu
rozwiązania poprawia znacząco wydajność. Oznacza to:
• Mniejsze ryzyko utraty danych dzięki zastosowaniu mniejszej liczby
tagów śledzących, krótszego kodu na stronie i mniejszej ilości informacji
do przetworzenia.
• Zwiększone bezpieczeństwo: dane użytkownika są lepiej chronione,

10

Cache w warstwie aplikacji
Dobrym rozwiązaniem może być przechowywanie całych, tymczasowych
wyrenderowanych stron w systemie plików lub w MySQL. Każdy system
CMS ma własne rozwiązania cache: sprawdź więc, jak działa i jakie są skutki
jego stosowania.

ponieważ są przesyłane, np. do serwerów Google, Facebooka, bez pośred

W praktyce wygląda to w następujący sposób: serwer zamiast ładować za

nictwa przeglądarki.

każdym razem funkcje oraz dane w sposób możliwy do wyrenderowania

• Większa odporność na blokowanie śledzenia: pliki cookies nie są blo-

(wyświetlenia) przez przeglądarki, robi to jedynie raz. Pobrane w ten

kowane przez rozwiązania typu Adblock czy Intelligent Tracking Preven-

sposób elementy zapisuje w swojej pamięci podręcznej – cache – i przy ko-

tion (ITP) w przeglądarce Safari.

lejnej próbie wyświetlenia strony wykorzystuje wcześniej już wykonany statyczny kod HTML (zamiast na nowo pobierać wszystkie wcześniej wymienione dane oraz generować kod zrozumiały dla przeglądarki).
Jeżeli mamy do czynienia z „małą” aplikacją, bardzo dobrze sprawdzi się
rozwiązanie przechowywania danych w bazie MySQL. Jest to bardzo dobre
rozwiązanie w momencie, gdy strona ma wyświetlać te same treści dla
wszystkich użytkowników. Problem pojawia się wtedy, gdy w założeniu ma
ona pokazywać dynamicznie zmieniające się informacje dla różnych odbiorców. Stosując pamięć podręczną, niwelujemy też wszelkie istniejące
„wąskie gardła” (miejsca, w których dane mogłyby być długo pobierane)
oraz znacznie zwiększamy wydajność strony stosunkowo niskim kosztem
(oraz – co równie ważne – nie musimy specjalnie przebudowywać struktury aplikacji).
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Separacja widoków desktop od mobile
– opcjonalne zastosowanie AMP
Jeśli chcesz lepiej dostosować elementy i układ strony do wielkości
ekranów użytkowników, skorzystaj z separacji widoków na desktopy
i mobile. Wpłynie to bezpośrednio na performance i umożliwi wdrożenie odpowiednich standardów, np. AMP.
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Zastosowanie SSR – server-side rendering
SSR jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Pozwala ono na generowanie witryny internetowej od razu po stronie serwera. W praktyce
wygląda to tak, że przeglądarka otrzymuje kod od strony WWW, a na
ekranie użytkownika od razu widoczna jest cała strona witryny. Aplikacja działa tak samo z włączonym JS, jak i po jego wyłączeniu.

Accelerated Mobile Pages (AMP)
AMP to technologia rozwijana przede wszystkim w środowisku open
source. Jej zastosowanie umożliwia szybkie ładowanie stron WWW,
które posiadają statyczne treści. Do tego pozwala dopasować zawartość serwisu do parametrów technicznych urządzenia, czyli wielkości i rozdzielczości ekranu, z którego korzysta w danym momencie
użytkownik. Tym samym przeglądanie stron internetowych będzie
szybkie i wygodne.
Technologia AMP składa się z 3 elementów:
• AMP HTML – zestawu wskazówek i zaleceń dla kodu strony.
• AMP JS – szybkiej strony uzyskanej dzięki bibliotekom JavaScript.
• AMP CDN – nieobowiązkowego elementu, który nie musi być
wdrożony, aby strona została stworzona zgodnie ze standardami Accelerated Mobile Pages. Warto jednak zdecydować się na jego wykorzystanie: dzięki temu będziemy mogli od razu skorzystać z kodu
HTML dla strony w technologii AMP.
Co istotne, AMP nie jest już gwarantem specjalnego traktowania

Jeśli po wdrożeniu wszystkich powyższych rozwiązań nie uzyskasz zadowalającego Cię efektu, warto pomyśleć o przejściu na wydajniejszy hosting. Szybszy hosting to szybsze wczytywanie się stron i
aplikacji. Zwróć uwagę na cenę hostingu: może być ona wskaźnikiem
jego jakości i wydajności. Na szczęście przeniesienie swojej strony na
inny hosting nie jest trudnym zadaniem. Sprawdź część poświęconą
kwestii serwera / hostingu w kontekście SEO.

“

Nie daj się zmylić: duża ilość treści
nie może być wytłumaczeniem
dla wolniejszego działania witryny.

ze strony Google w zakresie oceny jakości strony w widoku mobilnym, ale nadal może pomóc przyśpieszyć naszą stronę, bo ma znaczenie dla efektywności SEO.

20

Podsumowanie
Czas, który jest potrzebny do pobrania zawartości strony internetowej, jest miarodajnym wyznacznikiem profesjonalizmu webmastera. Nie daj się zmylić: duża ilość treści
nie może być wytłumaczeniem dla wolniejszego działania witryny. Istnieją przecież duże
portale, które Front-Page pokazują niemal błyskawicznie. Dla porównania – są też strony,
które posiadając zaledwie kilka graﬁk, odpalają się bez końca. Przy sklepie internetowym
długie ładowanie się strony może oznaczać stratę klienta.
Jeśli więc inwestujesz w promocję swojej ﬁrmy, aplikacji czy strony, nie pozwól, by
powolne działanie witryny przyczyniło się do wyrzucenia pieniędzy w błoto. Nowe rozwiązania istnieją po to, by z nich korzystać i by pomogły szybko zwrócić włożone w to środki!
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Optymalizacja
po stronie serwera

Serwer – o czym pamiętać, by pomóc,
a nie przeszkodzić w działaniach SEO
Co jest najważniejsze przy wyborze serwera, jeśli myśli się o tym, żeby strona
była dobrze widoczna z poziomu wyszukiwarek?
Wybór serwera nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wyszukiwarkę
i crawlery. To, w jaki sposób się serwer przedstawia, nie ma wpływu na pozycjonowanie. Można wybrać serwer Apache, można wybrać serwer NGINX czy też wysyłać dane
bezpośrednio z serwera aplikacyjnego typu Tomcat lub za pomocą PHP. Dla wyszukiwarki bardzo duże znaczenie ma szybkość renderowania.
Zatem myśląc o serwerze w kontekście SEO, należy skupiać się przede wszystkim na szybkości?
Tak.
A na co powinniśmy zwracać szczególnie uwagę w kontekście hostowania
aplikacji?
Jest takie przekonanie, że NGINX jest lepszym wyborem dla SEO, ponieważ ma inaczej
skonstruowaną architekturę. Głównie dlatego, że był on zaprojektowany, żeby zapewniać dobrą wydajność, szybkość. Z kolei serwer Apache został stworzony z myślą o
udostępnianiu jak największej liczby funkcjonalności, co nie zawsze jest równoznaczne z szybkością. Stąd przekonanie, iż NGINX jest szybszy, choć da się też tak skonﬁgu-

“

Dla wyszukiwarki
bardzo duże znaczenie
ma szybkość renderowania.

rować Apache’a czy Apache’a 2, żeby szybko serwował strony, tylko tu potrzeba dużo
więcej wiedzy i umiejętności. Jednak NGINX jest defaultowo naprawdę bardzo szybki.
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Czyli mówiąc o rozróżnieniu pomiędzy Apache i NGINX, to trochę się odnosi

cie dla użytkowników w Polsce ta szybkość będzie większa.

do tego, żeby unikać serwerów z dużą liczbą modułów?

Dla samej wyszukiwarki jednak nie za bardzo ma to znaczenie, ponieważ Google
tak naprawdę w każdym kraju ma jakąś serwerownię, z której wypuszcza crawlery

Zgadza się. Im więcej modułów, tym procesy na serwerze są bardziej rozbudowa-

i opiera się na geolokalizacji danego serwisu – crawluje go z najbliższej dla danej

ne, a przy każdym requeście więcej ten serwer musi robić. To też nie jest normą,

strony serwerowni.

ale najczęściej tak jest. Im coś jest większe, to wiadomo – tym jest wolniejsze. Są
również inne serwery WWW, typu lighttpd. Zanim powstał NGINX, to on dzierżył

Dużo wspomina się o CDN jako rozwiązaniu, które może pomóc w działa-

palmę pierwszeństwa w zakresie szybkości, ale później NGINX sporo namieszał

niach zwiększających szybkość serwowania strony. Czy mógłbyś powiedzieć,

w tych statystykach. Deweloperzy, którzy lighttpd stworzyli, mieli przede wszyst-

czym jest CDN i jak działa?

kim na celu szybkość serwowania strony.
CDN ma dwa zadania – pierwsze zadanie to cache pozwalający przyśpieszyć ładoA jak sprawdza się hosting SSD?

wanie pewnych stron. Przypuśćmy, że serwis nie ma dysku SSD, tylko dysk magnetyczny typu SATA i ładowanie jest długie. CDN zadziała jako proxy i po pierw-

Wszystkie strony statyczne WWW albo dynamiczne, czyli np. programy napisane

szym requeście cache’uje treści statyczne – dynamiczne zresztą też można w nim

w PHP czy w jakimkolwiek innym języku, są składowane na dysku. Serwer WWW,

zdeﬁniować, ale głównie jest przeznaczony dla zasobów statycznych.

serwując strony, musi je z dysku odczytać. Dysk SSD nie jest dyskiem magnetycz-

Wówczas o wiele szybciej obsługuje ponowne zapytania, ponieważ sam korzysta

nym, tylko działa jak pamięć i ma o wiele większy czas dostępu. To wpływa bardzo

z dysku SSD. Drugim zadaniem CDN-a jest zabezpieczenie anty-DDoS-owe, czyli

mocno na szybkość. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że serwery WWW są

pozwalające ochronić aplikację przed atakami. CDN ma serwerownie, podobnie

aktualnie tak pisane, że najczęściej serwowane strony, jeżeli nie zmieniają się

jak Google, na całym świecie i może rozdzielać ruch, którego jeden serwer mógłby

czasy modyﬁkacji, są trzymane w pamięci. Często sam system operacyjny trzyma

nie wytrzymać.

te pliki w pamięci, w cache’u. Zatem wybierając jakikolwiek hosting, najlepiej
zrobić testy wydajności i sprawdzić, jak szybko są serwowane strony, porównując

Najczęściej mówi się w przypadku CDN-ów o dwóch rozwiązaniach. Jedno to

hostingi na różnych dyskach. Ale co do zasady serwer będzie czytał szybciej

Cloudﬂare, a drugie to CloudFront. Jaka jest różnica pomiędzy nimi?

z dysku SSD. To jest ta sama technologia, w jakiej są robione zwykłe pamięci operacyjne, czyli nie ma tam magnetycznego dysku, z którego trzeba odczytać całość

CloudFront to jest usługa AWS-owa (Amazon Web Services). Jeżeli korzysta się

i czas dostępu jest wówczas po prostu większy.

z AWS-a do hostowania, to lepiej wybrać CloudFront, ponieważ wszytko wówczas
jest u jednego dostawcy – jeden rachunek, jedna faktura, w tej samej serwerowni.

Czy lokalizacja serwera ma wpływ na szybkość wczytywania strony?

Jeśli jednak nie mamy usługi w AWS-ie, to warto skorzystać w Cloudﬂare’a, który
istnieje na rynku dłużej, jest bardziej popularny, a zespół za niego odpowiedzialny

Dla użytkownika końcowego jak najbardziej. Jeżeli strona jest serwowana dla

ma dużą wiedzę w zakresie CDN. Oba rozwiązania jednak są dokładnie takie same

Polski, to oczywiście warto trzymać ją w serwerowni w Polsce, bo w tym momen-

i czy wybierze się jedno, czy drugie, to nie ma znaczenia.
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Jakie znaczenie ma wybór języka programowania?

Zatem jest to sposób obsługi aplikacji, żeby spełniała daną funkcjonalność. Występują
też inne, zbliżone formy wymiany informacji, na przykład web sockety, które pozwalają

ażdy program jest wolniejszy od statycznego contentu, który po prostu serwer WWW

na lepszą komunikację pomiędzy przeglądarką a serwerem, bo w tym momencie ona

musi odczytać z dysku i wysłać do internetu. Każdy program musi jakieś operacje wy-

jest dwukierunkowa, co wpływa na większą interaktywność. Niestety, roboty przeglą-

konać, jakiś czas procesora zabrać, jakieś obliczenia zrobić. Natomiast to, za pomocą ja-

darkowe często nie potraﬁą poprawnie odczytywać contentu przesyłanego za pomocą

kiego języka jest to robione czy też za pomocą której aplikacji, dla przeglądarki nie ma

lazy loadingu czy web socketów – one potrzebują informację: zadanie – odpowiedź i to,

znaczenia, bo ona nie wie, z czego korzystamy, czy ma do czynienia ze statycznym, czy

co ta odpowiedź ze sobą niesie.

dynamicznym contentem. Dlatego wybór technologii to jest indywidualna kwestia,
najlepiej wybrać taką, w której się najlepiej czujemy, najszybciej i najbezpieczniej napiszemy wydajny kod.
Lazy loading jest pomocny w skróceniu oczekiwania użytkownika na serwowaną
treść?
Lazy loading to sposób komunikacji. To tzw. opóźnione ładowanie, przeglądarka
wysyła request, a my wstrzymujemy odpowiedź do czasu, aż pojawi się dana treść.

Pokaż mi swój numer IP, a powiem ci,
kim jesteś
A kwestia IP i unikalności tego IP ma znaczenie?
Raczej nie. Jeżeli mielibyśmy aplikację lub stronę serwowaną z kilku serwerów, to może
się zdarzyć tak, że serwujesz go z kilku numerów IP. Jest to rozwiązanie Round-robin
DNS, czyli dla jednego adresu DNS-owego masz przypisane dwa numery IP, dzięki
czemu serwujesz stronę z dwóch serwerów. I to jest najprostszy sposób na load balancing. To jednak nie wpływa w żaden sposób od strony technicznej na wyszukiwarki, na
indeksowanie i – co za tym idzie – na pozycje.
Problem jednak pojawia się w przypadku IP, kiedy to jest kwestia reputacji. To
znaczy, jeżeli na przykład dany serwer serwuje wiele stron i jest jedno IP, a strony
na nim umieszczone są wątpliwej jakości…
Czyli hosting współdzielony.
Dokładnie.
Wówczas istotne jest to, czy np. właściciele jednej z takich stron nie praktykują Black
Hat SEO. Google potraﬁ po IP blokować wszystkie strony, które się znajdują na danym
adresie.
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Hosting współdzielony będzie dotyczyć niewielkich aplikacji. Co jeszcze jest
istotne przy dużych projektach? Czy aspekt SLA, dostępności, bezawaryjności
powinien być brany pod uwagę?
Jak najbardziej. Zdarzało się, że jeżeli dany serwis nie działał i nie był dostępy dla crawlerów, jeśli nie odpowiadał na requesty, to tracił reputację. Dlatego Cloudﬂare jest
dobrym rozwiązaniem, bo pozwala przez pewien czas serwować stronę statyczną,
nawet kiedy dany serwer przestał odpowiadać. W każdym razie dobrze, by serwis miał
jak najlepsze SLA i nie znikał z internetu.

“

Decyzja zapada na etapie proﬁlowania
działania danej strony. Programista
musi określić, co najlepiej cache’ować,
weryﬁkując wąskie gardła.

Nie tylko cash ma znaczenie. Cache też
Jaką rolę odgrywa w SEO cache’owanie i jakie rozwiązania być polecał? Varnish
i Redis to są technologie, które mają tutaj coś do powiedzenia?
Varnish to jest ekwiwalent Cloudﬂare’a, czyli posiada analogiczną funkcjonalność techniczną jak CDN, tylko jest to robione na lokalnym serwerze. Wówczas serwis działa jako
proxy, przy pierwszym requeście odpowiedzi są zapisywane w pamięci operacyjnej
i potem każdy następny request zwracany jest z pamięci, czyli po prostu dzięki cache’owaniu wynik jest szybciej serwowany. Najczęściej dotyczy to obrazków i statycznych plików.
Jest to rodzaj technologii, którą się instaluje na serwerze?
Tak, jako osobną usługę, odpowiednio konﬁguruje się samego Varnisha i serwer
WWW, co powoduje, że ruch przechodzi przez Varnisha i jest cache’owany. Kolejne
requesty serwera WWW nie dochodzą już do serwera WWW, tylko Varnish je zwraca,
co powoduje, że korzystanie ze strony staje się szybsze. Natomiast Redis wspiera wydajność na poziomie oprogramowania. Pozwala cache’ować w pamięci bardziej obciążające i długotrwałe operacje, wykonywane już przez sam program.
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Można powiedzieć, że Varnish jest przeźroczysty dla danej aplikacji, konﬁguruje
się go obok serwera WWW. Komunikacja między aplikacją a tym narzędziem
odbywa się tylko na zasadzie inwalidacji cache’a, czyli wtedy, gdy chcemy zaktualizować pliki trzymane w pamięci. Z kolei w przypadku Redisa komunikacja ma
miejsce na poziomie programów napisanych w danym języku. I ona jest napisana
explicite przez programistę.
W przypadku Redisa to jest coś, co nazywa się cache’owaniem obiektowym?
Obiektowym cache’em jest Amazon S3. Natomiast by uzyskać ekwiwalent S3,
który można samemu zainstalować i uzyskać funkcjonalność object storage, potrzebujemy kilku serwerów. Takie zadanie spełnia na przykład OpenShift, znajdujący się w ofercie Red Hat, a drugi to Swift z OpenStacka.
Często w dyskusjach, zwłaszcza przy rozwiązaniach typu WordPress, jest
mowa o memcached…
Memcached to coś pomiędzy Varnishem a Redisem, usługa postawiona obok serwera WWW, ktory cache’uje w pamięci, ale pozwala również korzystać z niej od
strony programistycznej, czyli na przykład z poziomu samego PHP cache’ować
dane.
Rozumiem, że nie ma świętej zasady dotyczącej cache’owania. Wszystko
zależy od serwisu?
Tak, zgadza się. Możesz cache’ować na poziomie proxy, używając Varnisha, możesz
cache’ować jakieś elementy, które program oblicza, możesz cache’ować zapytania
do bazy danych. Decyzja zapada na etapie proﬁlowania działania danej strony.
Programista musi określić, co najlepiej cache’ować, weryﬁkując wąskie gardła.

SSL, protokoły, nagłówki
Znaczenie dla reputacji strony mają także certyﬁkaty SSL, czy tutaj miałbyś
jakieś sugestie? Jaki to powinien być certyﬁkat i jak powinien być zainstalowany?
Najistotniejsze jest samo posiadanie ważnego certyﬁkatu. Certyﬁkat powinien
być podpisany przez zaufane centrum autoryzacyjne, a to oznacza, że należy korzystać z dostawców typu Certum, Thawte, Namecheap, Let's Encrypt. Trzeba pamiętać, by cały ruch niezaszyfrowany był przekierowywany automatycznie na
ruch szyfrowany.
A jak jest z protokołami? Warto mieć włączoną obsługę najnowszych wersji
protokołu, typu HTTP 2 lub HTTP 3, bo wpływa to na reputację danej strony.
Oczywiście sama przeglądarka musi też ten protokół obsługiwać. W nagłówkach
requestu jest tak zwana negocjacja protokołu komunikacyjnego. Jeżeli zgodzą się
na to i przeglądarka, i serwer, to wówczas jest możliwa komunikacja za pomocą
nowszej wersji protokołu.
Jak już jesteśmy przy nagłówkach – jak to z nimi jest, jak powinny być ustawione, żeby wspierały proces indeksacji?
To jest mniej więcej tak, jak z syntaktyką HTML-a i treściami na HTML. Zawsze były
jakieś sztuczki, które pozwalały na zwiększenie pozycji. Natomiast Google działa
przeciwko takim zabiegom i stoi na stanowisku, że najlepiej, by HTML był ustawiony dobrze syntaktycznie, klarownie, czysto napisany. Dlatego preferowane jest podejście zdroworozsądkowe. Analogicznie z nagłówkami – zatem jeżeli na przykład
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zmieniamy stronę główną, dodajemy nowy artykuł i pojawia się jego zajawka, to warto
w tym momencie zmienić nagłówek last modiﬁed. Jeżeli nic nie zmienimy przez jeden
dzień, to wówczas nagłówek last modiﬁed powinien informować o dacie ostatniej
zmiany. Z nagłówkiem expires, który informuje, jak długo użytkownicy mogą cache'ować lokalnie daną stronę, jest dokładnie tak samo. My decydujemy o tym, jak powinien być ustawiony i roboty raczej powinny te informacje respektować, ale należy to
robić z głową. Tak samo z robots.txt, ustawiamy to, co chcemy, by bot indeksował i to,
czego nie chcemy. Jeśli jednak zaczyna się kombinować, to z reguły kończy się to źle,
czyli na przykład karą.
A ustawianie nagłówka expires na datę wsteczną to dobra praktyka?
Ujemny expires, tzw. -1 wg RFC (Request for Comments) można czasem ustawiać, to informacja, że dana treść traci ważność natychmiastowo. Wówczas roboty będą częściej
chodziły po stronie. Najlepiej opierać się na ustawianiu wszystkich nagłówków zgodnie
z zaleceniami RFC, czyli standardami wytyczonymi przez akademików z początków internetu.

Migracje
Jaki jest wzorcowy proces, kiedy myśli się o przenosinach z jednego serwera na
drugi albo od jednego dostawcy hostingu do drugiego? Co robić i w jakiej kolejności, żeby zminimalizować ryzyka?
Należy zadbać, żeby content był cały czas dostępny. Chodzi o to, żeby nie było przerwy
w działaniu danego serwisu. I to najlepiej wykonać w ten sposób: trzymamy strony
w starej serwerowni, a w nowej serwerowni konﬁgurujemy serwery, przenosimy content, przenosimy aplikacje, ﬁnalnie uruchamiamy całość. W tym momencie serwis

“

Należy zadbać,
żeby content był
cały czas dostępny.

działa równolegle, przy czym albo przełączamy domenę ze starego na nowy, albo
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możemy jeszcze wspomóc się serwerem proxy, który spowoduje, że mamy kontrolę nad tym, na który serwer dostaną się użytkownicy. Nie wiemy bowiem, czy dany użytkownik ma scache’owaną jeszcze odpowiedź na DNS-a i nie wiemy, na który serwer wejdzie.
Stąd skonﬁgurowanie proxy pozwoli precyzyjniej kierować ruchem użytkowników, a co za tym idzie – również crawlerów. Dzięki temu
jesteśmy w stanie przełączyć ruch w miarę płynnie. Przy czym zawsze trzeba pamiętać, że proxy powoduje, że troszeczkę opóźniają
się requesty (request idzie od użytkownika do nowego serwera, z nowego serwera na stary serwer, ze starego serwera z powrotem na
nowy i potem do użytkownika), dlatego najlepiej zrobić całą operację w nocy lub w weekend i wykonać ją szybko.
I po delegacji domeny po prostu ten proxy się wyłącza?
Tak, proxy się włącza tylko na czas zmiany domeny, żeby skierowała ruch na nowy serwer. Zazwyczaj jest to jeden dzień. TTL-ki (Time
to Live) domenowe są najczęściej ustawione na 3600 sekund, czyli na godzinę, ale nie wiadomo, jak systemy operacyjne cache’ują
domenę, dlatego bezpieczniej jest poczekać jeden dzień i wtedy można uznać, że zmiana DNS-ów została wykonana.
Tak, proxy się włącza tylko na czas zmiany domeny, żeby skierowała ruch na nowy serwer. Zazwyczaj jest to jeden dzień. TTL-ki (Time
to Live) domenowe są najczęściej ustawione na 3600 sekund, czyli na godzinę, ale nie wiadomo, jak systemy operacyjne cache’ują
domenę, dlatego bezpieczniej jest poczekać jeden dzień i wtedy można uznać, że zmiana DNS-ów została wykonana.
Czy ma się wpływ na TTL?
Tak, można tę opcję zmniejszyć nawet do jednej sekundy. AWS używa takiej usługi jak load balancer, który również korzysta z DNS-ów
i one są standardowo ustawione na jedną sekundę, żeby nowe serwery, pojawiające się automatycznie, już po jednej sekundzie były
wskazywane przez daną domenę. Ale może się zdarzyć, że dany system operacyjny z jakiegoś powodu nie obsłuży tej zmiany, na co
nie mamy wpływu. Natomiast co do zasady – jak najbardziej dobrym rozwiązaniem jest, by tak zwaną TTL-kę danej domeny zmniejszyć na jak najmniejszy czas.
Ale najlepiej stosować obie te metody, czyli zastosować proxy i obniżyć TTL?
Najlepiej to migrację zrobić w bezpieczny sposób, czyli niech stary serwis sobie działa jeden, dwa czy kilka dni, i obserwować, czy jakiś
ruch jeszcze w logach serwera się nie pojawia. Jeżeli tak, to trzeba się zastanowić, dlaczego, skoro zmiany zostały wykonane w DNS-ach i w TTL. Chodzi o to, by nie stracić żadnego ruchu, bo a nuż, widelec to może być jakiś crawler.
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Firma specjalizuje się również w tworzeniu systemów informatycznych w zakresie przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing) dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Wiedza oraz nieszablonowe podejście specjalistów pozwalają w szybszy i skuteczniejszy sposób realizować cele biznesowe klientów. Eksperckawiedza na temat branży AdTech i MarTech oraz stosowane rozwiązania
są rezultatem wieloletniego doświadczenia zdobytego w projektach obejmujących analizę predykcyjną oraz modelowanie dużych
zbiorów danych klientów (miliardy rekordów) przetwarzanych
w chmurze. Firma tworzy i rozwija platformy, systemy analityczne, które umożliwiają optymalizację procesów biznesowych związanych z analizą danych, ułatwiają pracę analityków i automatyzują procesy prognozowania zachowania klientów. Stosowanie w ﬁrmie
koncepcji Agile Development pozwala na szybsze wdrażanie nowych funkcji przy mniejszej liczbie błędów. Powstaniu ﬁrmy towarzyszył jeden cel – połączenie wiedzy z zakresu reklamy internetowej i analityki z umiejętnościami budowania wysokiej jakości oprogramowania dla klientów i dostarczania wartościowych projektów. Do grona klientów LastLevel należą ﬁrmy z różnych branż sektora
B2B, m.in. internetowe sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne, korporacje ﬁnansowe, ﬁrmy z branży nowych technologii, ﬁrmy usługowe i produkcyjne. Realizowane projekty cieszą się uznaniem na całym świecie. Pasja do tworzenia wysokiej jakości platform AdTech i MarTech oraz długotrwałe relacje z klientami to cenione znaki rozpoznawcze ﬁrmy LastLevel. Firma LastLevel
jest oﬁcjalnym partnerem: Google Cloud Partner Advantage, Microsoft Azure.
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Agencja specjalizująca w kompleksowej obsłudzeprocesu pozyskiwania naturalnego zasięgu dla marek,
będąca częścią grupy Euvic Performance. Począwszy od analizy stron i aplikacji, audytów SXO, poprzez dostarczanie strategii budowania ruchu organicznego, stałe wsparcie techniczno-doradcze, po działania SEO PR.
Wśród klientów Organic Search znalazły się m.in. Lenovo, ROCKWOOL, TIM, Meblik, Clochee.
Projekty realizowane przez ekspertów agencji były nagradzane w branżowych konkursach – Power of
Content Awards, Złote Spinacze, Golden Arrow.
Chcesz zwiększyć swoją widoczność w wynikach wyszukiwania, poprawić doświadczenia użytkownika na stronie, dostarczyć dobrze dopasowane treści lub przeanalizować stan techniczny witryny?
Jesteśmy to Twoich usług.

Jakub Mazurkiewicz

Krzysztof Małecki

j.mazurkiewicz@organicsearch.pl

k.malecki@organicsearch.pl

+48 607 073 373

+48 501 090 327
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Where's the beef? Gdzie jest mięso? Jeśli wiele razy zadawaliście sobie to pytanie, czytając teksty o marketingu
internetowym, to już wiecie, dlaczego powstał NowyMarketing.
NowyMarketing to serwis dostarczający konkretów i inspiracji z dziedziny marketingu. Analizujemy
trendy i omawiamy je w kontekście ciekawych kampanii. Przedstawiamy opinie uznanych specjalistów
marketingu i liderów branży. Sprawdź: www.nowymarketing.pl.
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