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Ota pakkaus käyttöön
Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen
määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 790 t (48 %:n lasku) ottamalla pakkaaminen käyttöön.
Resurssin http://ero.mag.su/ pakkaaminen voi säästää 790 t (48 %:n lasku).

9 Hyväksytyt säännöt

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

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

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

Mobiili

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

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

Pienennä JavaScript
JavaScript on pienennetty. Lue lisää JavaScriptin pienentämisestä.

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivulla ei ole ruudun piirtämisen estäviä resursseja. Lue lisää ruudun piirtämisen estävien resurssien
poistamisesta.

Optimoi kuvat
Kuvasi on optimoitu. Lue lisää kuvien optimoinnista.

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

88 / 100 Käyttäjän kokemukset
Pitäisi korjata:
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Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan
Sivun sisältö on liian leveä näkymään, ja käyttäjä joutuu vierittämään ruutua vaakasuuntaan
nähdäkseen sisällön. Paranna käyttäjäkokemusta muokkaamalla sivun sisältö koko näkymään
sopivaksi.

Sivun sisältö on 546 CSS-kuvapisteen levyinen mutta näkymä on vain 412 CSS-kuvapisteen
levyinen.

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.

Mitoita napautuskohteet oikein
Kaikki sivusi linkit/painikkeet ovat tarpeeksi isoja, jotta käyttäjät voivat helposti napauttaa niitä
kosketusnäytöllä. Lisätietoja napautuskohteiden oikeasta mitoituksesta.
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Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja
Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää tarpeeksi suurien kirjasinkokojen
käytöstä.

Työpöytä
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