PageSpeed Insights

Mobil

66 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/cache/autoptimize/autoptimize_1a856258cde8d288cbd15bc270cb41e4.php
(utgångsdatum har inte angetts)
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/cache/autoptimize/autoptimize_3c2de4de18449cbc011d903f16a2c9d8.php
(utgångsdatum har inte angetts)
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minuter)
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https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuter)
http://code.jivosite.com/script/widget/NtECOC8DPi (2 timmar)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif (24 timmar)
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2017/01/Rossijskoj-Federatsiimin.jpg (24 timmar)
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3 (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/Drupal-cms.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/cms-1C-%D0%91%D0%98
%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/cms-opencart.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/cms-wordpress.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/joomla-cms.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/mogutacms.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site11.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site12.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site21.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site3.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site4.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site6.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site7.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site8m.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/03/zastavka-min.jpg (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/02/logotip-2017g.png (24
timmar)
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Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 0,94 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 4 skriptresurser och 6 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/cache/autoptimize/autoptimize_1a856258cde8d288cbd15bc270cb41e4.php
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/cache/autoptimize/autoptimize_1a856258cde8d288cbd15bc270cb41e4.php

Optimera visning av CSS för följande:
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/cache/autoptimize/autoptimize_3c2de4de18449cbc011d903f16a2c9d8.php
http://fonts.googleapis.com/css?family=Coda&ver=4.3.3
http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans&ver=4.3.3
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-
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content/cache/autoptimize/autoptimize_3c2de4de18449cbc011d903f16a2c9d8.php
http://fonts.googleapis.com/css?family=Coda&ver=4.3.3
http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans&ver=4.3.3

Överväg att Fixa:

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 10,1 kB (17 % reduktion).
Om du komprimerar https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2018/02/logotip-2017g.png kan du spara 2,6 kB (16 % reduktion).
Om du komprimerar https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2018/02/logotip-2017g.png kan du spara 2,6 kB (16 % reduktion).
Om du komprimerar https://yt3.ggpht.com/-jlwEWXp_5n0/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/2Jve
jh3dc2I/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg kan du spara 1,7 kB (47 % reduktion).
Om du komprimerar https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2015/08/site21.png kan du spara 888 B (12 % reduktion).
Om du komprimerar https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2015/08/site21.png kan du spara 888 B (12 % reduktion).
Om du komprimerar http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif kan du spara 365 B (37 % reduktion).
Om du komprimerar https://counter.rambler.ru/top100.cnt?3146717 kan du spara 260 B
(11 % reduktion).
Om du komprimerar https://counter.rambler.ru/top100.cnt?3146717 kan du spara 260 B
(11 % reduktion).
Om du komprimerar http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2714174;t=410;l=1 kan du spara
256 B (17 % reduktion).
Om du komprimerar http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2714174;t=410;l=1 kan du spara
256 B (17 % reduktion).
Om du komprimerar
https://informer.yandex.ru/informer/26225004/3_0_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0_pageviews kan du
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spara 118 B (11 % reduktion).
Om du komprimerar
https://informer.yandex.ru/informer/26225004/3_0_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0_pageviews kan du
spara 118 B (11 % reduktion).

6 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.

Minifiera CSS
CSS-koden är kompakt. Läs mer om att förminska CSS-kod.

Minifiera HTML
HTML-koden är kompakt. Läs mer om att förminska HTML-kod.

Minifiera JavaScript
JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att förminska JavaScript-kod.

Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
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96 / 100 Användarupplevelse
Överväg att Fixa:

Gör tryckytor tillräckligt stora
Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna
trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan göra tryckytorna större så att sidan blir mer
användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.
Tryckytan för <a href="https://сайткр…р.рф/контакты/">seo-websait@yandex.ru</a> och
3 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Tryckytan för <li class="page_item page…evel-arrows-on">Портфолио</li> och 1 andra
tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Tryckytan för <a href="https://xn--80…b%d0%b8%d0%be/">Портфолио</a> och 1 andra
tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Tryckytan för <div id="content" class="content">Создание сайто…pSkypeTelegram</div>
och 2 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Tryckytan för <a href="https://www.fa…_source=share2" class="yashare2__link">Facebook</a> och 14 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="//www.сайткраснодар.рф">Создание и про…в Краснодаре!</a>
och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="#" class="scroll-top"> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill
varandra final.

4 Godkända Regler

Undvik pluginprogram
Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att
innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika
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pluginprogram.

Konfigurera visningsområdet
Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt
sätt på alla enheter. Läs mer om att konfigurera visningsområden.

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att anpassa storleken på innehållet till
visningsområdet.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar
Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att använda läsbara teckensnittsstorlekar.

Desktop

75 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

Desktop

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuter)
http://code.jivosite.com/script/widget/NtECOC8DPi (2 timmar)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif (24 timmar)
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2017/01/Rossijskoj-Federatsiimin.jpg (24 timmar)
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3 (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/Drupal-cms.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/cms-1C-%D0%91%D0%98
%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/cms-opencart.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/cms-wordpress.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/joomla-cms.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/mogutacms.png (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site11.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site12.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site21.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site3.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site4.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site6.png (24 timmar)
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https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site7.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/08/site8m.png (24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/03/zastavka-min-150x150.jpg
(24 timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/03/zastavka-min.jpg (24
timmar)
https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/02/logotip-2017g.png (24
timmar)

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 2 skriptresurser och 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.3
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/cache/autoptimize/autoptimize_5942c66f71ba7681f399f48952693c28.php

Optimera visning av CSS för följande:
http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/cache/autoptimize/autoptimize_3c2de4de18449cbc011d903f16a2c9d8.php
http://fonts.googleapis.com/css?family=Coda&ver=4.3.3
http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans&ver=4.3.3

Överväg att Fixa:

Desktop

Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 0,94 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 28,9 kB (32 % reduktion).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-conten
t/uploads/2015/08/cms-1C-%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1.p
ng kan du spara 17,9 kB (64 % minskning).
Om du komprimerar https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2018/02/logotip-2017g.png kan du spara 2,6 kB (16 % reduktion).
Om du komprimerar https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2016/03/zastavka-min-150x150.jpg kan du spara 2,3 kB (19 % reduktion).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2015/08/Drupal-cms.png kan du spara 2,3 kB (16 % minskning).
Om du komprimerar https://yt3.ggpht.com/-jlwEWXp_5n0/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/2Jve
jh3dc2I/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg kan du spara 1,7 kB (47 % reduktion).
Om du komprimerar https://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2015/08/site21.png kan du spara 888 B (12 % reduktion).
Om du komprimerar http://xn--80aaapxgwipfbfj.xn--p1ai/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif kan du spara 365 B (37 % reduktion).
Om du komprimerar https://counter.rambler.ru/top100.cnt?3146717 kan du spara 260 B
(11 % reduktion).
Om du komprimerar http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2714174;t=410;l=1 kan du spara
256 B (17 % reduktion).
Om du komprimerar http://top-fwz1.mail.ru/counter?id=2714174;t=410;l=1 kan du spara
256 B (17 % reduktion).
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Om du komprimerar
https://informer.yandex.ru/informer/26225004/3_0_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0_pageviews kan du
spara 118 B (11 % reduktion).
Om du komprimerar
https://informer.yandex.ru/informer/26225004/3_0_FFFFFFFF_FFFFFFFF_0_pageviews kan du
spara 118 B (11 % reduktion).

6 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.

Minifiera CSS
CSS-koden är kompakt. Läs mer om att förminska CSS-kod.

Minifiera HTML
HTML-koden är kompakt. Läs mer om att förminska HTML-kod.

Minifiera JavaScript
JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att förminska JavaScript-kod.

Prioritera synligt innehåll
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Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
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