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SEO Sisältö

Otsikko Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction API

Pituus : 46

Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta.

Kuvaus We manage rotating proxies and headless browsers for you. Web
scrape without barriers for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

Pituus : 148

Hienoa, sinun meta-kuvauksesi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta.

Avainsanat web scraping api, web crawler, scraping, data extraction, web scraper,
web scraping, html extraction, rotating proxies, javascript rendering,
headless chromium browsers

Hyvä, sinun sivullasi on meta -avainsanoja.

Open Graph (OG-
tägit) tarjoavat
mahdollisuuden

merkitä
verkkosivustojen

sisältöä meta-
tiedoilla.

Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta
prop).

Omaisuus Sisältö

locale en

type website

title Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction
API

description We manage rotating proxies and headless
browsers for you. Web scrape without barriers
for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

url https://synato.io/

site_name Synato.io

image https://synato.io/promo.png
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[H1] .css-1e49c1d{font-size:25px;font-weight:400;padding-top:
var(--chakra-space-5);letter-spacing:4px;text-align:center;font-
family:Nunito,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe
UI",Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI
Emoji","Segoe UI Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1e49c1d{font-size:30px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1e49c1d{font-size:35px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1e49c1d{font-size:40px;pa
dding-top:var(--chakra-space-10);text-align:left;}}@media
screen and (min-width: 80em){.css-1e49c1d{font-size:45px;}}
All-in-One.css-1313h2f{font-size:30px;font-weight:var(--chakra-
fontWeights-bold);text-align:center;font-family:Nunito,-apple-
system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Helvetica,Arial,sans-
serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI
Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1313h2f{font-size:35px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1313h2f{font-size:40px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1313h2f{font-
size:45px;text-align:left;}}@media screen and (min-width:
80em){.css-1313h2f{font-size:50px;}}Web Scraping API
[H2] We manage rotating proxiesand Chromium browsers for
you
[H2] .css-1pmo57c{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;dis
play:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit
-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-
items:center;width:100%;-webkit-transition:all
0.2s;transition:all 0.2s;outline:0;font-size:1rem;padding-left:var
(--chakra-space-4);padding-right:var(--chakra-space-4);padding
-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-
2);border-radius:10px;font-weight:500;}.css-1pmo57c:focus,.cs
s-1pmo57c[data-focus]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outli
ne);}.css-1pmo57c:hover,.css-1pmo57c[data-hover]{backgrou
nd:var(--chakra-colors-blackAlpha-50);}.css-1pmo57c[disabled]
,.css-1pmo57c[aria-disabled=true],.css-1pmo57c[data-disabled
]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;}.css-p0vksp{-webkit-
flex:1;-ms-flex:1;flex:1;text-align:left;}What is Synato?.css-4dw
45m{width:1em;height:1em;display:inline-block;line-height:1e
m;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:c
urrentColor;opacity:1;-webkit-transition:-webkit-transform
0.2s;transition:transform 0.2s;transform-origin:center;font-
size:1.25em;vertical-align:middle;}
[H2] Do you charge for failed requests?
[H2] What happens if a website shows a captcha?
[H2] What proxy should I choose?
[H2] Can I make requests concurrently?
[H2] Can you create a web scraper for me?



SEO Sisältö

Kuvat Emme löytäneet 21 yhtään kuvia tältä sivustolta.

21 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä
niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.

Kirjain/HTML suhde Suhde : 2%

Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15
prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan
lisää teksti sisältöä.

Flash Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.

html-dokumentti
sivun sisälle (Iframe)

Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.

SEO Linkit

URL-
Uudelleenkirjoitus

Hyvä. Sinun linkkisi näyttävät puhtailta!

Alleviivaa URL-
osoitteet

Täydellistä! URL-osoitteissasi ei ole merkintöjä.

Sivun linkit Löysimme yhteensä 12 linkit jotka sisältää 0 linkit tiedostoihin

Statistics Ulkoiset linkit : älä seuraa 0%

Ulkoiset linkit : Antaa mehua 8.33%

Sisäiset linkit 91.67%

Sivun linkit

Ankkuri Tyyppi Mehu

Features Sisäinen Antaa mehua

Demo Sisäinen Antaa mehua

Pricing Sisäinen Antaa mehua

Docs Sisäinen Antaa mehua

https://synato.io/#features
https://synato.io/#demo
https://synato.io/#pricing
https://docs.synato.io


Sivun linkit
Blog Sisäinen Antaa mehua

Log in Sisäinen Antaa mehua

Sign up Sisäinen Antaa mehua

Terms &amp; Conditions Sisäinen Antaa mehua

Twitter Ulkoinen Antaa mehua

Contact us Sisäinen Antaa mehua

FAQ Sisäinen Antaa mehua

API Docs Sisäinen Antaa mehua

SEO avainsanat

Avainsana pilvi web scraping synato music rendering

requests free api proxies instagram

Avainsanojen johdonmukaisuus

Avainsana Sisältö Otsikko Avainsanat Kuvaus Otsikot

web 9

proxies 8

scraping 8

api 7

synato 5

Käytettävyys

Url Sivusto : synato.io
Pituus : 9

Pikkukuva (favicon) Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).

Tulostettavuus Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.

https://blog.synato.io
https://app.synato.io/login
https://app.synato.io/signup
http://synato.io/#
https://twitter.com
https://synato.io/#contact
https://synato.io/#faq
https://docs.synato.io/login


Käytettävyys

Kieli Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.

Metatietosanastostan
dardi informaatio
(DC)

Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC)
metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.

Dokumentti

(dokumenttityyppi);
Merkistökoodaus

HTML 5

Koodaus/tietojenkäsit
tely

Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.

W3C Voimassaolo Virheet : 1
Varoitukset : 0

Sähköpostin
yksityisyys

Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!

HTML Epäonnistui Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-
koodistasi.

Nopeus neuvot
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita.

Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä.

Hienoa, Sivustossasi on muutamia CSS-tiedostoja.

Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja
(enemmänkuin6).

Harmillista, sivustosi ei hyödynnä gzipia.

Mobiili

Mobiili optimointi
Apple-kuvake

Meta Viewport -tunniste

Flash sisältö



Optimoi

XML Sivukartta Puuttuu

Sivustollasi ei ole XML-sivukarttaa - tämä voi olla ongelmallinen.

 Sivukartta sisältää URL-osoitteita, jotka ovat käytettävissä
indeksointiin ja voivat sisältää lisätietoja, kuten sivustosi uusimmat
päivitykset, muutosten tiheydet ja URL-osoitteita. Tämä sallii
hakukoneiden indeksoida sivuston älykkäästi.

Robots.txt http://synato.io/robots.txt

Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.

Analyysit Puuttuu

Emme tunnistaneet tällä sivustolla asennettua analytiikkatyökalua.

 Web-analyysilla voit mitata kävijän toimintaa verkkosivustollasi.
Sinulla on oltava vähintään yksi analytiikkatyökalu, mutta voi myös olla
hyvä asentaa toinen tietojen tarkistamiseen soveltuva työkalu.
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