Sivuston nopeus

Mobiili

50 / 100 Nopeus
Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 14 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:
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-2.2.0.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/mmenu.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/chosen.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/slick.min.js
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https://kelebeksoft.web.tr/scripts/rangeslider.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/magnific-popup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/waypoints.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-ui.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/sweetalert.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js

Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:
https://kelebeksoft.web.tr/css/style.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/bootstrap-grid.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/icons.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/plugins/revolutionslider.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,500,600,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:500,600,700
https://kelebeksoft.web.tr/css/colors/main.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css

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

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 332,7 kt (59 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
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Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/e07e7661ae507519
97c9c2356920b71ee705490b.jpg koon muuttaminen voi säästää 268,5 kt (säästö 95 %).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/images/slider-bg-02.jpg pakkaaminen voi säästää 27,3
kt (17 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/genelresim/bfeb5a3a620f15644490c2a4d5eab
56f2e7ce4d8.png pakkaaminen voi säästää 7,3 kt (29 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/01df52cab67345c6cba554bd848b4c1410b4651e.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 5,3 kt (69 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/299d1ba0f7de67fd0d83e84e3aba3beafc78e046.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,8 kt (66 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/4951dbe66aa1c72d72dc738302f715a251194a71.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,6 kt (70 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/c4798d720547ede7347c4296305d60dbf4738458.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,2 kt (65 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/4dccf70733e289609286bc57595e7a54a0bbba31.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,2 kt (69 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/658356c29627cc9f78034026010f73b
c203557fb.jpg pakkaaminen voi säästää 819 t (11 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/0c0eb25d6dd38a6c782fff82296e171
4b86ebc5b.jpg pakkaaminen voi säästää 755 t (20 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/16840d3cdba575cefff3269cdd0ed32
05edf65f4.jpg pakkaaminen voi säästää 706 t (12 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/b5a6bf8a5998a18fda3e73cc3126a0a
50bfb0f85.jpg pakkaaminen voi säästää 700 t (15 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/859b387334005315b89c59e76bb18e
158b79a47b.jpg pakkaaminen voi säästää 637 t (11 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d4c86d5b956225611dbb383f46fa104
b076cf56c.jpg pakkaaminen voi säästää 554 t (14 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/da6a0dcb119585785824b3e9f6ded0
9b78c8fa59.jpg pakkaaminen voi säästää 546 t (13 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d1371e3e3f61d876c630c966501d49
5d5c6cf9e1.jpg pakkaaminen voi säästää 525 t (13 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/aa89398add43ff0b0b0d3c69b2940c9
fb1315334.jpg pakkaaminen voi säästää 505 t (18 %:n lasku).
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Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/a2224334a7c07c46a09562fce15cc1e
6bf859400.jpg pakkaaminen voi säästää 467 t (12 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/49f59eea4ce29851733d5967f916b6f
89fee30a5.jpg pakkaaminen voi säästää 466 t (21 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia
Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot
selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Käytä selaimen välimuistitoimintoa seuraaville resursseille:
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 tuntia)

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

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,9 kt (14 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 1,3 kt (14 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 447 t (15 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 167 t (13 %:n lasku).
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Pienennä HTML
Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit
vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,4 kt (12 %:n lasku) pienentämällä HTML-koodi.
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/ minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,4 kt
(12 %:n lasku).

Pienennä JavaScript
Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista,
jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 4,8 kt (23 %:n lasku) pienentämällä JavaScript.
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 1,7 kt (30 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 1,3 kt (30 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 842 t (12 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 456 t (27 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 438 t (18 %:n lasku).

Priorisoi näkyvä sisältö
Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun
tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin
määrää.
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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 21 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen
avulla.
Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:24

3 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.

Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää palvelimen vastausajan optimoinnista.

97 / 100 Käyttäjän kokemukset
Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein
Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä
helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, suurenna näitä
napautuskohteita.
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Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme
kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.
Napautuskohde <li id="slick-slide00" class="slick-active">1</li> ja 19 muuta ovat lähellä
muita napautuskohteita.
Napautuskohde <div class="slick-list draggable">Fırsat bulunmamaktadır.</div> on lähellä
1 muuta napautuskohdetta.

4 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.

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja
Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää tarpeeksi suurien kirjasinkokojen
käytöstä.

Työpöytä

50 / 100 Nopeus
Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 14 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:
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-2.2.0.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/mmenu.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/chosen.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/slick.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/rangeslider.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/magnific-popup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/waypoints.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery-ui.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/sweetalert.min.js
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https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js
https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js

Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:
https://kelebeksoft.web.tr/css/style.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/bootstrap-grid.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/icons.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/plugins/revolutionslider.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:300,400,500,600,700
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:500,600,700
https://kelebeksoft.web.tr/css/colors/main.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css
https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css

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

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 887,9 kt (75 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/e07e7661ae507519
97c9c2356920b71ee705490b.jpg koon muuttaminen voi säästää 275,2 kt (säästö 97 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/83686a25ae9d502a
96a943ee99ba0cdfea559cb7.jpg koon muuttaminen voi säästää 74,7 kt (säästö 91 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/f81d8d41645af0afcb
06e7f285e862d84e6922af.jpg koon muuttaminen voi säästää 67 kt (säästö 91 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/5f58deb27048b0569
be0e76b34ecf69adffe4e04.jpg koon muuttaminen voi säästää 66 kt (säästö 93 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/4c7cc546cbaf4127bf
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1e068752b40ad3f59e340f.jpg koon muuttaminen voi säästää 65,7 kt (säästö 89 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/a8fd3ae3ad2ad485f
a0aaa450215df2d1e1aec67.jpg koon muuttaminen voi säästää 53,9 kt (säästö 87 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/ec3233a82476e679
7f0391e3016db624709fb62b.jpg koon muuttaminen voi säästää 43,1 kt (säästö 87 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/36afcc1c83db03f5d9
e65b886cb94f232c831de7.jpg koon muuttaminen voi säästää 40,4 kt (säästö 86 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/fe0212d3f84f93c2c3
07efc816c28a939dccdedd.jpg koon muuttaminen voi säästää 39,7 kt (säästö 89 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/42030257c6df7d575
9fddb53e7bb4e7ef848a675.jpg koon muuttaminen voi säästää 35,1 kt (säästö 86 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/139bb58011aa4749
852b6f6e003fa3c34cc8f633.jpg koon muuttaminen voi säästää 32,5 kt (säästö 89 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://kelebeksoft.web.tr/uploads/haberresim/5cdeeccea4b9e2476
eacd8f94fae83b5e1edfd63.jpg koon muuttaminen voi säästää 30,4 kt (säästö 83 %).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/images/slider-bg-02.jpg pakkaaminen voi säästää 27,3
kt (17 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/genelresim/bfeb5a3a620f15644490c2a4d5eab
56f2e7ce4d8.png pakkaaminen voi säästää 7,3 kt (29 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/01df52cab67345c6cba554bd848b4c1410b4651e.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 5,3 kt (69 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/299d1ba0f7de67fd0d83e84e3aba3beafc78e046.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,8 kt (66 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/4951dbe66aa1c72d72dc738302f715a251194a71.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,6 kt (70 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/c4798d720547ede7347c4296305d60dbf4738458.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,2 kt (65 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/mthumb.php?src=https://kelebeksoft.web.tr/uploads/ila
nresim/4dccf70733e289609286bc57595e7a54a0bbba31.jpg&h=85&&w=85&q=100&zc=0
pakkaaminen voi säästää 4,2 kt (69 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/658356c29627cc9f78034026010f73b
c203557fb.jpg pakkaaminen voi säästää 819 t (11 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/0c0eb25d6dd38a6c782fff82296e171
4b86ebc5b.jpg pakkaaminen voi säästää 755 t (20 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/16840d3cdba575cefff3269cdd0ed32

Työpöytä

05edf65f4.jpg pakkaaminen voi säästää 706 t (12 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/b5a6bf8a5998a18fda3e73cc3126a0a
50bfb0f85.jpg pakkaaminen voi säästää 700 t (15 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/859b387334005315b89c59e76bb18e
158b79a47b.jpg pakkaaminen voi säästää 637 t (11 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/545bec3779a7d5a7ba4c05c7978b73
322b9e73e9.jpg pakkaaminen voi säästää 588 t (16 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/d4c86d5b956225611dbb383f46fa104
b076cf56c.jpg pakkaaminen voi säästää 554 t (14 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/da6a0dcb119585785824b3e9f6ded0
9b78c8fa59.jpg pakkaaminen voi säästää 546 t (13 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/aa89398add43ff0b0b0d3c69b2940c9
fb1315334.jpg pakkaaminen voi säästää 505 t (18 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/f7008a3d425b29919a8ab7008209f9e
5c3aa9a76.jpg pakkaaminen voi säästää 486 t (13 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/uploads/firmalogo/a2224334a7c07c46a09562fce15cc1e
6bf859400.jpg pakkaaminen voi säästää 467 t (12 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia
Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot
selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Käytä selaimen välimuistitoimintoa seuraaville resursseille:
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 tuntia)

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

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,9 kt (14 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/css/custom.css minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 1,3 kt (14 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/css/sweetalert.css minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 447 t (15 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/css/swipebox.css minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 167 t (13 %:n lasku).

Pienennä HTML
Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit
vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 1,4 kt (12 %:n lasku) pienentämällä HTML-koodi.
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/ minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 1,4 kt
(12 %:n lasku).

Pienennä JavaScript
Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista,
jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 4,8 kt (23 %:n lasku) pienentämällä JavaScript.
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/jquery.swipebox.js minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 1,7 kt (30 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/counterup.min.js minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 1,3 kt (30 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/custom.js minimointi voi säästää pakkaamisen
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jälkeen 842 t (12 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/tooltips.min.js minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 456 t (27 %:n lasku).
Resurssin https://kelebeksoft.web.tr/scripts/actions.js minimointi voi säästää pakkaamisen
jälkeen 438 t (18 %:n lasku).

Priorisoi näkyvä sisältö
Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun
tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin
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 10 % sivun yläosan lopullisesta sisällöstä voitiin renderöidä koko HTML-vastauksen
avulla.
Näytä pelkkään HTML-vastaukseen perustuva kuvakaappaus klikkaamalla tätä: snapshot:24

3 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.

Työpöytä
Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää palvelimen vastausajan optimoinnista.
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