
	  
	  

SEOMetrics	  -‐	  DucVietCo	  Website	  Issues	  
	  

STT	   Vấn	  đề	   Mô	  tả	  thẩm	  định	  
	   Thiết	  kế	  giao	  diện	  

UI	  Digital	  
Đã	  có.	  Không	  thẩm	  định	  

	   	   	  
	   Trải	  nghiệm	  người	  

dùng	  UX	  
Đã	  có.	  Không	  thẩm	  định	  

	   	   	  
	   Yếu	  tố	  Performance	   Page	  Size	  

Kích	  cỡ	  size	  4.7	  MB	  
Kích	  cỡ	  chuẩn	  <	  3	  MB	  
Tối	  ưu:	  xoá	  bỏ	  hoặc	  nén	  các	  file	  ảnh	  và	  video	  

	   	   Page	  Requests	  
Số	  request	  HTTP	  là	  286	  
Số	  request	  HTTP	  chuẩn	  là	  <	  30	  reqs	  
Tối	  ưu:	  tối	  thiểu	  các	  HTTP	  requests	  trên	  website	  

	   	   Page	  Speed	  
Tốc	  độ	  load	  trang	  hiện	  tại	  là	  14.4	  giây.	  	  
Tốc	  độ	  chuẩn	  của	  1	  website	  là	  <	  4	  giây	  
Tối	  ưu:	  nén	  các	  file	  ảnh	  và	  video	  ở	  bất	  cứ	  chỗ	  nào	  có	  thể	  

	   Yếu	  tố	  cho	  SEO	   Thiếu	  Page	  Title.	  Độ	  dài	  70	  ký	  tự.	  Chứa	  keywords	  
Thiếu	  Meta	  Description.	  Độ	  dài	  160	  ký	  tự.	  Chứa	  keywords	  
Thiếu	  Headings	  H1	  chứa	  keywords	  
Thiếu	  nhiều	  Alt	  text	  cho	  Image	  
URL	  chưa	  chuẩn	  friendly.	  Ví	  dụ:	  Dell	  Inspiron	  là	  phần	  tử	  trong	  Laptop	  
Gamming	  nhưng	  URL	  lại	  không	  chỉ	  rõ	  danh	  mục	  chứa	  nó	  
Thiếu:	  http://ducvietco.com/dell-‐inspiron-‐7559-‐pd,88230	  
Đúng:	  http://ducvietco.com/laptop/asus-‐gamming/laptop-‐gamming/	  
dell-‐inspiron-‐7559-‐pd,88230	  
Ở	  footer	  cần	  liệt	  kê	  hết	  các	  nội	  dung	  trong	  top	  menu	  để	  bot	  của	  máy	  tìm	  
kiếm	  có	  thể	  tìm	  được	  nội	  dung	  trên	  intenet	  
Thiếu	  SSL	  cerfiticate.	  Đây	  là	  dịch	  vụ	  để	  bảo	  mật	  hoạt	  động	  của	  website	  
trên	  internet.	  Tránh	  rủi	  do	  đánh	  cắp	  dữ	  liệu	  lưu	  thông	  trên	  website.	  	  
Bố	  sung	  phần	  comment	  của	  người	  dùng	  khi	  xem	  sản	  phẩm	  
Đảm	  bảo	  các	  kênh	  Facebook,	  Youtube	  hoạt	  động	  thường	  xuyên	  



	  
*	  SEOMetrics	  là	  sản	  phẩm	  phân	  tích	  và	  triển	  khai	  Digital	  Web,	  SEO	  và	  Adwords	  


