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Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 4 estävää ohjelmaresurssia ja 10 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun
hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista.
Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa
kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.
Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:
http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp
http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/js/custom.js?ver=5.4
http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4
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Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:
http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4
http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.4
http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/plugins/post-viewscounter/css/frontend.css?ver=1.3.1
http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/css/admin-toolbarmenu.css?ver=3.4.2
http://www.normalbetjoker123.org/wpcontent/themes/easyblog/css/bootstrap.min.css?ver=3.3.5
http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/css/fontawesome.min.css?ver=4.4.0
http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A400%2C300%2C500%2C700%2C900&ve
r=5.4
http://fonts.googleapis.com/css?family=Delius+Swash+Caps&ver=5.4
http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/style.css?ver=5.4
https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css

Optimoi kuvat
Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 830,6 kt (68 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-7.jpg
pakkaaminen voi säästää 162,2 kt (74 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-15.jpg
pakkaaminen voi säästää 149,9 kt (77 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-3.jpg
pakkaaminen voi säästää 145,5 kt (75 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-17.jpg
pakkaaminen voi säästää 144,9 kt (76 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-8.jpg
pakkaaminen voi säästää 130,9 kt (75 %:n lasku).
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Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wpcontent/uploads/2020/04/Untitled-15-1-1.jpg pakkaaminen voi säästää 36,2 kt (42 %:n
lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-2.jpg
pakkaaminen voi säästää 35,1 kt (46 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/03/Untitled-15.jpg
pakkaaminen voi säästää 25,9 kt (34 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,24 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. Suosituksistamme näet, miten voit tarkkailla
ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

Pienennä CSS
Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja
jäsennystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,8 kt (30 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/style.css?ver=5.4
minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,8 kt (30 %:n lasku).

Priorisoi näkyvä sisältö
Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun
tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin

Mobiili

määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä
tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön
piirtämiseen. Priorisoi näkyvä sisältö, jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja
sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.
Vain noin 69 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen
avulla.
Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:14

5 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia
Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä.

Ota pakkaus käyttöön
Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää pakkauksen käyttöönotosta.

Hyödynnä selaimen välimuistia
Olet ottanut selaimen välimuistiin tallentamisen käyttöön. Lue lisää selaimen välimuistiin
tallentamisen suosituksista.

Pienennä HTML
HTML on pienennetty. Lue lisää HTML:n pienentämisestä.

Pienennä JavaScript
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JavaScript on pienennetty. Lue lisää JavaScriptin pienentämisestä.

100 / 100 Käyttäjän kokemukset
5 Hyväksytyt säännöt

Vältä laajennuksia
Sivusi ei vaikuta käyttävän laajennuksia, mikä voi estää sisällön käytön monilla alustoilla. Lisätietoja
laajennusten välttämisen merkityksestä.

Määritä viewport-tunniste
Sivusi määrittää laitteen kokoa vastaavan näkymän, minkä takia se piirretään ruudulle oikein
kaikilla laitteilla. Lue lisää näkymien määrittämisestä.

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan
Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi.

Mitoita napautuskohteet oikein
Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä
kosketusnäytöllä. Lisätietoja napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta.

Käytä riittävän suuria fonttikokoja
Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää tarpeeksi suurien fonttikokojen
käytöstä.

Työpöytä
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Pitäisi korjata:

Optimoi kuvat
Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 830,6 kt (68 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-7.jpg
pakkaaminen voi säästää 162,2 kt (74 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-15.jpg
pakkaaminen voi säästää 149,9 kt (77 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-3.jpg
pakkaaminen voi säästää 145,5 kt (75 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-17.jpg
pakkaaminen voi säästää 144,9 kt (76 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-8.jpg
pakkaaminen voi säästää 130,9 kt (75 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wpcontent/uploads/2020/04/Untitled-15-1-1.jpg pakkaaminen voi säästää 36,2 kt (42 %:n
lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/04/Untitled-2.jpg
pakkaaminen voi säästää 35,1 kt (46 %:n lasku).
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/uploads/2020/03/Untitled-15.jpg
pakkaaminen voi säästää 25,9 kt (34 %:n lasku).

Työpöytä

Harkitse korjaamista:

Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,26 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. Suosituksistamme näet, miten voit tarkkailla
ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

Pienennä CSS
Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja
jäsennystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,8 kt (30 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.
Resurssin http://www.normalbetjoker123.org/wp-content/themes/easyblog/style.css?ver=5.4
minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,8 kt (30 %:n lasku).

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista.
Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa
kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.
Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:
http://www.normalbetjoker123.org/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4

Työpöytä

6 Hyväksytyt säännöt

Älä käytä aloitussivun uudelleenohjauksia
Sivullasi ei ole uudelleenohjauksia. Lue lisää aloitussivun uudelleenohjausten välttämisestä.

Ota pakkaus käyttöön
Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää pakkauksen käyttöönotosta.

Hyödynnä selaimen välimuistia
Olet ottanut selaimen välimuistiin tallentamisen käyttöön. Lue lisää selaimen välimuistiin
tallentamisen suosituksista.

Pienennä HTML
HTML on pienennetty. Lue lisää HTML:n pienentämisestä.

Pienennä JavaScript
JavaScript on pienennetty. Lue lisää JavaScriptin pienentämisestä.

Priorisoi näkyvä sisältö
Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää näkyvän sisällön priorisoimisesta.
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