
SYSTEMY I PLATFORMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Lab 8

Sprawozdanie z laboratoriów (max 1 strona A4 na temat zrealizowanych zadań i odpowiedzi na pytania

i zagadnienia zawarte w treści, oznaczone symbolem       ) należy przesłać najpóźniej do końca niedzieli

na adres tomasz.kasprzak@cdv.pl.

ZADANIE 1

Przygotowanie narzędzi do pozycjonowania

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego na swojej poddomenie.

2. Przejdź do zakładki Ustawienia > Czytanie. Odznacz opcję: Proś wyszukiwarki

o nieindeksowanie tej witryny.

3. Przejdź do zakładki Wtyczki. Wyszukaj i zainstaluj wtyczkę Yoast SEO, pozwalającą zarządzać SEO

na stronie i zoptymalizować ją pod kątem wyszukiwarek.

W przypadku wystąpienia błędów podczas aktualizacji wtyczek, przejdź do klienta FTP, połącz

się z serwerem i z katalogu /wp-content/plugins/ usuń katalog odpowiedniej wtyczki, a następnie

zainstaluj ją w panelu administracyjnym ponownie. Wprowadzone dane konfiguracyjne powinny

zostać zachowane w bazie danych i ponownie dostępne po reinstalacji wtyczki. W przypadku problemów

z instalacją pobierz paczkę z wtyczką ze strony www.pl.wordpress.org/plugins/ i zanistaluj ją ręcznie

(przerabiane na jednych z wcześniejszych laboratoriów).

4. Przejdź do zakładki SEO i kliknij znajdujący się na górze link: Yoast SEO Configuration workout

i następnie przycisk: Start workout! W konfiguratorze umieść oznaczone jako ważne: nazwę sklepu

i logo. Dalej kliknij znajdujący się na końcu przycisk: Finish workout. Konfiguracja wtyczki przebiegła

pomyślnie.
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ZADANIE 2

Meta tagi OG

1. Zapoznaj się w internecie z informacjami, czym są meta tagi Open Graph (OG) i dlaczego warto z nich

korzystać.

2. Korzystając z jednego z debuggerów meta tagów OG

(np. https://developers.facebook.com/tools/debug/ lub https://pl.rakko.tools/tools/9/)

sprawdź, jak aktualnie wyświetlany jest podgląd Twojej strony. Screen podglądu umieść

w sprawozdaniu. Taki sam podgląd będą widzieli użytkownicy social mediów podczas udostępniania

Twojej strony na swoich tablicach lub w wiadomościach.

3. Przejdź do panelu administracyjnego swojej strony i edytuj stronę główną. Jeśli instalacja wtyczki

przebiegła poprawnie, pojawić się nowa sekcja Yoast SEO.

4. Korzystając z automatycznych zmiennych, skonfiguruj Tytuł SEO w taki sposób, aby wyświetlał

odpowiednio: Tytuł witryny Separator testowa witryna na zajęcia w CDV. Tytuł i opis tu

zmienione będą wyświetlane w przeglądarce i wyszukiwarkach.

5. Przejdź do zakładki Media społecznościowe w tej samej sekcji. Ustaw nowe: Tytuł -

Facebook, Facebook obrazek (inny niż obrazek wyróżniający strony głównej) i Opis Facebook.

6. Zaktualizuj stronę.

7. Wróć do debuggera OG i ponownie sprawdź, jak wyświetlany jest podgląd Twojej strony. Jeśli

wszystko przebiegło poprawnie, powinieneś widzieć dane z punktu 5. Screen zaktualizowanego

podglądu umieść w sprawozdaniu.

ZADANIE 3

Komunikat o cookies

1. Ponieważ Twój sklep zostawia w przeglądarce pliki cookies, konieczne będzie wyświetlanie

użytkownikowi odpowiedniego komunikatu informacyjnego.

2. Wyszukaj, skonfiguruj i przetestuj działanie dowolnej wtyczki informującej o ciasteczkach.
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ZADANIE 4

Analiza wydajności strony

1. Korzystając z narzędzia PageSpeed Insights (https://pagespeed.web.dev/) – narzędzia do analizy

czasów ładowania stron internetowych, sprawdź jakie wyniki uzyskuje Twój sklep – zarówno na

komórce jak i desktopie. Istotne są dla nas wyświetlane tam dwie wartości dot. wydajności

w przedziale 0-100. Zapisz je w sprawozdaniu. Przeanalizuj, jakie elementy (na które masz teraz

wpływ) byłbyś w stanie poprawić, aby zwiększyć wydajność strony.

2. Wyszukaj, skonfiguruj i przetestuj działanie 2 dowolnych wtyczek optymalizujących Wordpressa

(np. Autoptimize, WP Fastest Cache). Pamiętaj, aby każdorazowo przejść do ustawień wtyczki

i przetestować różne możliwe opcje. Nie testuj dwóch wtyczek optymalizacyjnych na raz (wyłącz

nieużywaną na czas testów). Jakie wyniki udało się uzyskać odpowiednio dla wersji mobilnej

i desktopowej? Zapisz je w sprawozdaniu. Wyjaśnij w sprawozdaniu, dlaczego w przypadku Twojego

sklepu wyniki nie są wiarygodne. Kiedy byłby faktycznie realny sens korzystania z tego typu wtyczek

lub rozwiązań?

PROBLEMY LUB SUGESTIE

1. Jeśli w trakcie dotychczasowych zajęć pojawiły się w Wordpressie problemy lub kwestie, które

chciałbyś, żeby zostały rozwiązane bądź przedstawione na kolejnych zajęciach, poinformuj o tym

w mailu ze sprawozdaniem.

2. Jeśli masz doświadczenie z Wordpressem i chciałbyś zaprezentować coś ciekawego – wtyczkę,

narzędzie, sposób pracy, ciekawostkę – które sprawdzają się w Twojej pracy z tym systemem CMS,

poinformuj o tym w mailu ze sprawozdaniem.
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ZADANIE DODATKOWE – DLA CHĘTNYCH

Skonfiguruj w Twojej stronie logowanie dwuetapowe z wykorzystaniem aplikacji mobilnej   Google

Authenticator i generowanych w niej kodów jednorazowych. O wykonaniu zadania poinformuj w mailu ze

sprawozdaniem.
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