PageSpeed Insights

Mobil

85 / 100 Hastighed
Du bør løse:

Optimer billeder
Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

Optimer følgende billeder for at reducere deres størrelse med 148,2 KB (21 % reduktion).
Ved at komprimere https://3.bp.blogspot.com/-GuQ9VMUi66I/Wr0CYOdEFFI/AAAAAAAAAak/qi
bQD2wHkg454jbouWin_ODUW3SGYDnXgCKgBGAs/w1152/efran.samux_ga04lb.jpg kan der
spares 79,6 KB (19 % reduktion).
Ved at komprimere https://2.bp.blogspot.com/-fflkLvhvK30/Wrz9GGq611I/AAAAAAAAAZg/jJrK
9poPo1YcOS99nKSKvP9RYSdtndNhgCLcBGAs/w1152/popular%2Bmanzara%2Bresmi.jpg kan
der spares 68,6 KB (23 % reduktion).

Overvej at løse følgende:

Mobil

Udnyt cachelagring i browser
Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer
instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over
netværket.

Udnyt cachelagring i browseren for følgende ressourcer, der kan cachelagres:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 timer)

Reducer JavaScript
Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-,
parsing- og gennemførselstid.

Komprimer JavaScript for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,4 KB (24 %
reduktion).
Ved at komprimere https://www.gstatic.com/external_hosted/clipboardjs/clipboard.min.js
kan der spares 788 B (20 % reduktion) efter komprimering.
Ved at komprimere https://efran-samux.blogspot.com/js/cookienotice.js kan der spares 623
B (31 % reduktion) efter komprimering.

7 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider
Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at undgå omdirigeringer af
destinationssiden.

Aktiver komprimering

Mobil

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om aktivering af komprimering.

Reducer serverens svartid
Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om optimering af serverens svartid.

Reducer CSS
CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af CSS.

Reducer HTML
HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af HTML.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over
skillelinjen
Du har ingen gengivelsesblokerende ressourcer. Få flere oplysninger om fjernelse af
gengivelsesblokerende ressourcer.

Prioriter synligt indhold
Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om prioritering af synligt
indhold.

79 / 100 Brugeroplevelse
Du bør løse:

Konfigurer visningen
Din side har ikke nogen specificeret visning. Dette medfører, at mobilenheder viser din side, som
den ville blive vist i en computerbrowser, men nedskaleret, så den passer til en mobilskærm.

Mobil

Konfigurer en visning, så din side vises ordentligt på alle enheder.

Konfigurer en visning for denne side.

Overvej at løse følgende:

Giv trykbare elementer den rigtige størrelse
Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på
dem på en touchskærm. Du kan gøre disse trykbare elementer større for at forbedre
brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at
skabe mere plads mellem dem.
Det trykbare element <button id="sharing-button…89625653143521" class="sharingbutton…ch-icon-button">Paylaş</button> og 4 andre elementer er for tæt på andre
trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="https://efran-…ekli-ekle.html">sekli ekle</a> og 2 andre
elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <button id="sharing-button…58950408383617" class="sharingbutton…ch-icon-button">Paylaş</button> og 2 andre elementer er for tæt på andre
trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="https://efran-….html#comments" class="commentlink">Yorum Gönder</a> og 2 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer
final.
Det trykbare element <a href="https://efran-…ara-resmi.html">manzara resmi</a> er for
tæt på 1 andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="https://efran-….html#comments" class="commentlink">Yorum Gönder</a> og 3 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer
final.
Det trykbare element <a id="cookieChoiceDismiss" href="#" class="cookie-choicesbutton">OK</a> er for tæt på 1 andre trykbare elementer final.

Mobil
Brug egnede skriftstørrelser
Følgende tekst på din side gengives på en måde, der kan være vanskelig at læse for nogle af dine
besøgende. Brug læselige skriftstørrelser for at give en bedre brugeroplevelse.

Følgende tekstfragmenter har en lille skriftstørrelse. Øg skriftstørrelsen for at gøre dem nemmere at
læse.
EN SON YAYINLAR og 1 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (14 CSS-pixels) final.
Temmuz 17, 2017 og 4 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
Men xercengin…e bunda mumkun er kun 5 pixels høj (14 CSS-pixels) final.
Paylaş og 4 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
Yorum Gönder og 5 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
Temmuz 16, 2017 og 2 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
Paylaş og 2 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
Yorum Gönder og 2 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels) final.
Blogger tarafı…teklenmektedir gengives med en højde på kun 5 pixels (12 CSS-pixels).
Dette website…dtere misbrug. er kun 6 pixels høj (16 CSS-pixels) final.
FLERE OPLYSNINGER og 1 andre gengives med en højde på kun 8 pixels (20 CSS-pixels)
final.

2 regler overholdes

Undgå plugins
Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindrer brugen af indhold på mange
platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at undgå plugins.

Tilpas indholdets størrelse til billedet
Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om tilpasning af indhold til visningen.

Mobil

Computer

94 / 100 Hastighed
Overvej at løse følgende:

Udnyt cachelagring i browser
Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer
instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over
netværket.

Udnyt cachelagring i browseren for følgende ressourcer, der kan cachelagres:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 timer)

Reducer JavaScript
Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-,
parsing- og gennemførselstid.

Komprimer JavaScript for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 1,4 KB (24 %
reduktion).

Computer

Ved at komprimere https://www.gstatic.com/external_hosted/clipboardjs/clipboard.min.js
kan der spares 788 B (20 % reduktion) efter komprimering.
Ved at komprimere https://efran-samux.blogspot.com/js/cookienotice.js kan der spares 623
B (31 % reduktion) efter komprimering.

Optimer billeder
Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

Optimer følgende billeder for at reducere deres størrelse med 39,3 KB (22 % reduktion).
Ved at komprimere https://3.bp.blogspot.com/-GuQ9VMUi66I/Wr0CYOdEFFI/AAAAAAAAAak/qi
bQD2wHkg454jbouWin_ODUW3SGYDnXgCKgBGAs/w490/efran.samux_ga04lb.jpg kan der
spares 22,5 KB (23 % reduktion).
Ved at komprimere https://2.bp.blogspot.com/-fflkLvhvK30/Wrz9GGq611I/AAAAAAAAAZg/jJrK
9poPo1YcOS99nKSKvP9RYSdtndNhgCLcBGAs/w490/popular%2Bmanzara%2Bresmi.jpg kan
der spares 16,8 KB (22 % reduktion).

7 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider
Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at undgå omdirigeringer af
destinationssiden.

Aktiver komprimering
Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om aktivering af komprimering.

Reducer serverens svartid
Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om optimering af serverens svartid.

Computer

Reducer CSS
CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af CSS.

Reducer HTML
HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af HTML.

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over
skillelinjen
Du har ingen gengivelsesblokerende ressourcer. Få flere oplysninger om fjernelse af
gengivelsesblokerende ressourcer.

Prioriter synligt indhold
Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om prioritering af synligt
indhold.
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