PageSpeed Insights

Mobil

61 / 100 Hız
Should Fix:

Oluşturmayı önleyen JavaScript ve CSS kodlarını ekranın üst kısmındaki
içerikten kaldırın
Sayfanızda oluşturmayı engelleyen 1 tane komut dosyası ve 2 tane CSS kaynağı var. Bu durum,
sayfanızın oluşturulmasında gecikmeye neden oluyor.

Sayfanızda ekranın üst kısmındaki içeriğin yaklaşık %23 kadarı, aşağıdaki kaynakların yüklenmesi
beklenmeden oluşturulabildi. Engelleyen kaynakları ertelemeyi veya eşzamansız olarak yüklemeyi
ya da bu kaynakların önemli miktarda bölümünü doğrudan HTML'de satır içi yapmayı deneyin.
Oluşturma engelleyici JavaScript'i kaldırın:
https://www.my-hammer.de/scripts/baseLandingpage.js

Aşağıdakilerin CSS Yayınını optimize edin:
https://d6qjsjk30xa1n.cloudfront.net/bundles/myhammerlayout/css/landingpagebase.generated.css?v=1552400405

Mobil

https://d6qjsjk30xa1n.cloudfront.net/bundles/myhammercontent/css/contentv2.generated.css?v=1552400405

Consider Fixing:

Sıkıştırmayı etkinleştirin
Kaynakları gzip veya deflate ile sıkıştırmak, ağ üzerinden gönderilen bayt sayısını azaltabilir.

Aktarım boyutlarını 15,6 KB azaltmak için (%69 azalma) aşağıdaki kaynaklarda sıkıştırmayı
etkinleştirin.
https://bat.bing.com/bat.js sayfasının sıkıştırılması 15,6 KB tasarruf (%69 azalma)
sağlayabilir.

Tarayıcı önbellekleme özelliğinden yararlanın
Statik kaynaklar için HTTP üstbilgilerinde bir süre sonu tarihi veya maksimum ömür ayarlamak,
tarayıcıya, ağ üzerindeki kaynakları değil yerel diskte önceden indirilmiş olanları yüklemesini söyler.

Aşağıdaki önbelleğe alınabilir kaynaklar için tarayıcı önbelleği özelliğinden yararlanın:
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/370162/291c56fe
19e199151e14c475006e38db/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/4950946/6636b4
0920c20042f978e099e91ec642/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/903817/b06623c
7cb95fa1b4509b2bdb4fade78/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://www.my-hammer.de/scripts/baseLandingpage.js (süre sonu belirtilmedi)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PT2B (15 dakika)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 dakika)

Mobil

https://connect.facebook.net/signals/config/1256077607738165?v=2.8.42&r=stable (20
dakika)
https://bat.bing.com/bat.js (30 dakika)
https://www.dwin1.com/15028.js (60 dakika)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 dakika)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 dakika)
https://2h8l2ew87g.kameleoon.eu/kameleoon.js (90 dakika)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 saat)

Sunucu yanıt süresini kısaltın
Testimizde sunucunuz 0,48 saniye içinde yanıt verdi.

Sunucunuzun yanıt süresini yavaşlatacak pek çok etken vardır. Sunucunuzun en çok nerede zaman
harcadığını nasıl izleyebileceğinizi ve ölçebileceğinizi öğrenmek için lütfen önerilerimizi okuyun.

Resimleri optimize edin
Resimleri doğru şekilde biçimlendirmek ve sıkıştırmak, baytlarca veriden tasarruf edilmesini
sağlayabilir.

Boyutlarını 49,5 KB azaltmak için (%37 azalma) aşağıdaki resimleri optimize edin.
https://d6qjsjk30xa1n.cloudfront.net/bundles/myhammertradesmansearch/images/category
DefaultPictures/132x132/raumausstatter.jpg?v=1552400405 sayfasının sıkıştırılması 20,6 KB
tasarruf (%78 azalma) sağlayabilir.
https://www.my-hammer.de/sites/default/files/87549629.jpg sayfasının sıkıştırılması 14,6 KB
tasarruf (%32 azalma) sağlayabilir.
https://www.my-hammer.de/sites/default/files/gartenkalender-februar.jpg sayfasının
sıkıştırılması 10,6 KB tasarruf (%28 azalma) sağlayabilir.
https://d6qjsjk30xa1n.cloudfront.net/bundles/myhammercontent/images/homepage/custome

Mobil

r_billboard_xs.jpg?v=1552400405 sayfasının sıkıştırılması 3,6 KB tasarruf (%16 azalma)
sağlayabilir.

Görünür içeriğe öncelik verin
Sayfanız, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için ağ üzerinde fazladan gidiş gelişler
gerektiriyor. En iyi performansı elde etmek üzere, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için
gereken HTML miktarını azaltın.

HTML yanıtının tamamı ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için yeterli değildi. Bu durum
genellikle, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için, HTML ayrıştırıldıktan sonra yüklenen ek
kaynakların gerektiğini gösterir. Ekranın üst kısmı için gereken görünür içeriğe öncelik verin. Bunun
için söz konusu içeriği doğrudan HTML yanıtına ekleyin.
Tam HTML yanıtıyla ekranın üst kısmındaki son içeriklerin sadece %23 kadarı oluşturulabildi.
Yalnızca HTML yanıtıyla oluşturulan sayfanın ekran görüntüsünü görmek için tıklayın:
snapshot:4

4 Passed Rules

Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçının
Sayfanızda yönlendirme yok. Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçınma hakkında daha fazla bilgi
edinin.

CSS'yi küçültün
CSS'niz küçültülmüş. CSS'yi küçültme hakkında daha fazla bildi edinin.

HTML'yi küçültün
HTML'niz küçültülmüş. HTML'yi küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.
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JavaScript'i küçültün
JavaScript içeriğiniz küçültülmüş. JavaScript içeriğini küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.

100 / 100 User Experience
5 Passed Rules

Eklentilerden kaçınma
Sayfanızda, içeriğin çok sayıda platformda kullanılabilir olmasını engelleyecek eklentiler
kullanılmadığı anlaşılıyor. Eklentilerden kaçınmanın önemi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Görünümü yapılandırın
Sayfanızda, cihazın boyutuyla eşleşen ve tüm cihazlarda düzgün olarak oluşturulmasına olanak
tanıyan bir görünüm belirtiliyor. Görünüm yapılandırma ilgili daha fazla bilgi edinin.

İçeriğin boyutunu görünüme göre ayarlayın
Sayfanızın içeriği görünüme sığıyor. İçeriği görünüme göre boyutlandırma ile ilgili daha fazla bilgi
edinin.

Hafifçe vurma hedeflerini uygun şekilde boyutlandırın
Sayfanızdaki tüm bağlantılar/düğmeler dokunmatik bir ekranda kullanıcıların zorlanmadan hafifçe
vurabilecekleri kadar büyük. Hafifçe vurma hedeflerinin boyutlarını uygun şekilde belirleme ile ilgili
daha fazla bilgi edinin.

Okunabilir yazı tipi boyutları kullanma
Sayfanızdaki metin okunaklı. Okunaklı yazı tipi boyutları kullanma ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Mobil

Masaüstü

78 / 100 Hız
Should Fix:

Oluşturmayı önleyen JavaScript ve CSS kodlarını ekranın üst kısmındaki
içerikten kaldırın
Sayfanızda oluşturmayı engelleyen 1 tane komut dosyası ve 2 tane CSS kaynağı var. Bu durum,
sayfanızın oluşturulmasında gecikmeye neden oluyor.

Sayfanızda ekranın üst kısmındaki içeriğin yaklaşık %7 kadarı, aşağıdaki kaynakların yüklenmesi
beklenmeden oluşturulabildi. Engelleyen kaynakları ertelemeyi veya eşzamansız olarak yüklemeyi
ya da bu kaynakların önemli miktarda bölümünü doğrudan HTML'de satır içi yapmayı deneyin.
Oluşturma engelleyici JavaScript'i kaldırın:
https://www.my-hammer.de/scripts/baseLandingpage.js

Aşağıdakilerin CSS Yayınını optimize edin:
https://d6qjsjk30xa1n.cloudfront.net/bundles/myhammerlayout/css/landingpagebase.generated.css?v=1552400405
https://d6qjsjk30xa1n.cloudfront.net/bundles/myhammercontent/css/contentv2.generated.css?v=1552400405

Masaüstü

Consider Fixing:

Sıkıştırmayı etkinleştirin
Kaynakları gzip veya deflate ile sıkıştırmak, ağ üzerinden gönderilen bayt sayısını azaltabilir.

Aktarım boyutlarını 15,6 KB azaltmak için (%69 azalma) aşağıdaki kaynaklarda sıkıştırmayı
etkinleştirin.
https://bat.bing.com/bat.js sayfasının sıkıştırılması 15,6 KB tasarruf (%69 azalma)
sağlayabilir.

Tarayıcı önbellekleme özelliğinden yararlanın
Statik kaynaklar için HTTP üstbilgilerinde bir süre sonu tarihi veya maksimum ömür ayarlamak,
tarayıcıya, ağ üzerindeki kaynakları değil yerel diskte önceden indirilmiş olanları yüklemesini söyler.

Aşağıdaki önbelleğe alınabilir kaynaklar için tarayıcı önbelleği özelliğinden yararlanın:
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/2522124/bb7a75
952a915f604777afb66fe9d6cc/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/3646523/c17de7
87831ff671a9f25d1296ac945a/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/4151880/9a70bb
2944edc890ff87fae8e39586ab/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/4327185/83567f5
44c04f21eccd3382f27374da8/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://dr5fcyq2twamo.cloudfront.net/profile_picture/thumb/profile_picture/5024311/44279f7
eeaed7752e58204eab388bf71/132x132.png (süre sonu belirtilmedi)
https://www.my-hammer.de/scripts/baseLandingpage.js (süre sonu belirtilmedi)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PT2B (15 dakika)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 dakika)

Masaüstü

https://connect.facebook.net/signals/config/1256077607738165?v=2.8.42&r=stable (20
dakika)
https://bat.bing.com/bat.js (30 dakika)
https://www.dwin1.com/15028.js (60 dakika)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 dakika)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 dakika)
https://2h8l2ew87g.kameleoon.eu/kameleoon.js (90 dakika)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 saat)

Sunucu yanıt süresini kısaltın
Testimizde sunucunuz 0,40 saniye içinde yanıt verdi.

Sunucunuzun yanıt süresini yavaşlatacak pek çok etken vardır. Sunucunuzun en çok nerede zaman
harcadığını nasıl izleyebileceğinizi ve ölçebileceğinizi öğrenmek için lütfen önerilerimizi okuyun.

Resimleri optimize edin
Resimleri doğru şekilde biçimlendirmek ve sıkıştırmak, baytlarca veriden tasarruf edilmesini
sağlayabilir.

Boyutlarını 35,4 KB azaltmak için (%23 azalma) aşağıdaki resimleri optimize edin.
https://www.my-hammer.de/sites/default/files/87549629.jpg sayfasının sıkıştırılması 14,6 KB
tasarruf (%32 azalma) sağlayabilir.
https://www.my-hammer.de/sites/default/files/gartenkalender-februar.jpg sayfasının
sıkıştırılması 10,6 KB tasarruf (%28 azalma) sağlayabilir.
https://d6qjsjk30xa1n.cloudfront.net/bundles/myhammercontent/images/homepage/custome
r_billboard_lg.jpg?v=1552400405 sayfasının sıkıştırılması 10,2 KB tasarruf (%14 azalma)
sağlayabilir.

Masaüstü

Görünür içeriğe öncelik verin
Sayfanız, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için ağ üzerinde fazladan gidiş gelişler
gerektiriyor. En iyi performansı elde etmek üzere, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için
gereken HTML miktarını azaltın.

HTML yanıtının tamamı ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için yeterli değildi. Bu durum
genellikle, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için, HTML ayrıştırıldıktan sonra yüklenen ek
kaynakların gerektiğini gösterir. Ekranın üst kısmı için gereken görünür içeriğe öncelik verin. Bunun
için söz konusu içeriği doğrudan HTML yanıtına ekleyin.
Tam HTML yanıtıyla ekranın üst kısmındaki son içeriklerin sadece %9 kadarı oluşturulabildi.
Yalnızca HTML yanıtıyla oluşturulan sayfanın ekran görüntüsünü görmek için tıklayın:
snapshot:4

4 Passed Rules

Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçının
Sayfanızda yönlendirme yok. Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçınma hakkında daha fazla bilgi
edinin.

CSS'yi küçültün
CSS'niz küçültülmüş. CSS'yi küçültme hakkında daha fazla bildi edinin.

HTML'yi küçültün
HTML'niz küçültülmüş. HTML'yi küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.

JavaScript'i küçültün

Masaüstü

JavaScript içeriğiniz küçültülmüş. JavaScript içeriğini küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.
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