PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

81 / 100 Velocidade
Considere Corrigir:

Ativar compactação
A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela
rede.

Ative a compactação para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em
855 B (62% de redução).
A compactação de http://profile-eu.exe.bid/sandbox/ pouparia 855 B (62% de redução).

Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
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recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
http://share.pluso.ru/img/plus.png (expiração não especificada)
http://share.pluso.ru/img/pluso-like/round/small/04.png (expiração não especificada)
http://t.insigit.com/nsapi/static/nsdk.js (expiração não especificada)
http://www.raskruty.ru/counter/puteobhodchik.ru-9-255,103,28.gif (expiração não
especificada)
http://front.facetz.net/collect_pluso.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=E16mTcHGSmi5bzMJCbw0Zg&rndx=1486732199036 (6
horas)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=E16mTcHGSmi5bzMJCbw0Zg&rndx=1486732204934 (6
horas)
http://kitbit.net/kb.js (6 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua
página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://puteobhodchik.ru/resource/style.css
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Otimizar imagens
Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 1,4 KiB (56% de redução).
A compactação de http://share.pluso.ru/img/plus.png pouparia 1,4 KiB (56% de redução).

Priorizar o conteúdo visível
Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um
melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da
dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso
normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram
solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. Priorize o conteúdo visível que é necessário
para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.
Somente cerca de 31% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta
HTML completa snapshot:1.

5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
servidor.
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Compactar CSS
Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre como reduzir a CSS.

Compactar HTML
Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre como reduzir o HTMLl.

Compactar JavaScript
Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre como reduzir o JavaScript.

68 / 100 Experiência de utilizador
Deve corrigir:

Configure o visor
Sua página especifica um visor da área de trabalho com largura fixa. Use um visor ágil para permitir
que sua página seja exibida de forma apropriada em todos os dispositivos.

Ao configurar um visor especificando width=device-width em vez de width=720, sua página se
ajusta a dispositivos de diversas larguras. Pode ser mais trabalhoso ajustar seu estilo a telas
menores.

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização
O conteúdo da página é muito largo para a janela de visualização, e isso faz com que o usuário role
a página horizontalmente. Dimensione o conteúdo para se ajustar à janela de visualização a fim de
oferecer uma melhor experiência do usuário.
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A largura do conteúdo da página é 1.000 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização
tem somente 720 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:
O elemento <div class="header"> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <div class="Menu">Восстановить пароль</div> não se ajusta à janela de
visualização.
O elemento <img src="/catalog/mini/1/3.jpg" class="lm"> não se ajusta à janela de
visualização.
O elemento <h1>Железнодорожник</h1> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <a href="/mail" class="lolu">МОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС</a> não se ajusta à
janela de visualização.

Tamanho apropriado dos pontos de toque
Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com
facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de aumentar o tamanho desses pontos de toque
para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço
adicional ao redor deles.
O ponto de toque <a href="/">Главная</a> e outros 3 pontos de toque estão próximos de
outros pontos desse tipo final.
O ponto de toque <div class="pluso">13</div> está próximo de outros 1 pontos desse tipo
final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-vkontakte"> está
próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-odnoklassniki"> está
próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-facebook"> está próximo
de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-twitter"> está próximo
de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-google"> está próximo
de outros 2 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-moimir"> está próximo
de outros 1 pontos desse tipo final.

Dispositivos Móveis

O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-email"> está próximo de
outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-webmoney"> está
próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-yandex"> está próximo
de outros 2 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-yazakladki"> está
próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-vkrugu"> está próximo
de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-moikrug"> está próximo
de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-googlebookmark"> está
próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-blogger"> está próximo
de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-print"> está próximo de
outros 2 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-yahoo"> está próximo de
outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://puteobhodchik.ru/" class="pluso-instapaper"> está
próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="http://pluso.ru/" class="pluso-more"> está próximo de outros 2
pontos desse tipo final.

Considere Corrigir:

Use tamanhos de fonte legíveis
A maneira que o seguinte texto na sua página é processado dificulta a leitura de alguns visitantes.
Use tamanhos de fonte legíveis para fornecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes fragmentos de texto têm tamanhos pequenos de fonte. Aumente o tamanho da fonte
para tornar os fragmentos legíveis.
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13 é processado com somente 6 pixels de altura (11 pixels em CSS) final.
Гостей: 121 |…Сейчас онлайн: é processado com somente 6 pixels de altura (12 pixels em
CSS) final.
|| Сайт для же…автору сайта : e 1 outros são processados com somente 8 pixels de altura
(14 pixels em CSS) final.
МОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС e 1 outros são processados com somente 8 pixels de altura (14
pixels em CSS) final.

1 regras corretas

Evitar plug-ins
Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas.
Saiba mais sobre a importância de evitar plug-ins.

Desktop

91 / 100 Velocidade
Considere Corrigir:

Ativar compactação

Desktop

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela
rede.

Ative a compactação para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em
855 B (62% de redução).
A compactação de http://profile-eu.exe.bid/sandbox/ pouparia 855 B (62% de redução).

Aproveitar cache do navegador
A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para
recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do
disco local e não por meio da rede.

Aproveite o cache do navegador para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:
http://share.pluso.ru/img/plus.png (expiração não especificada)
http://share.pluso.ru/img/pluso-like/round/small/04.png (expiração não especificada)
http://t.insigit.com/nsapi/static/nsdk.js (expiração não especificada)
http://www.raskruty.ru/counter/puteobhodchik.ru-9-255,103,28.gif (expiração não
especificada)
http://front.facetz.net/collect_pluso.js (60 minutos)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=xmOLIoPcQq25u-t5RgMmLw&rndx=1486732219854 (6
horas)
http://ad.mail.ru/cm.gif?p=53&id=xmOLIoPcQq25u-t5RgMmLw&rndx=1486732222857 (6
horas)
http://kitbit.net/kb.js (6 horas)

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda

Desktop

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua
página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o
carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos
de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://puteobhodchik.ru/resource/style.css

Otimizar imagens
Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 1,4 KiB (56% de redução).
A compactação de http://share.pluso.ru/img/plus.png pouparia 1,4 KiB (56% de redução).

Priorizar o conteúdo visível
Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um
melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da
dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso
normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram
solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. Priorize o conteúdo visível que é necessário
para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.
Somente cerca de 29% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta
HTML completa snapshot:1.

Desktop

5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.

Reduzir o tempo de resposta do servidor
Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a otimização do tempo de resposta do
servidor.

Compactar CSS
Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre como reduzir a CSS.

Compactar HTML
Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre como reduzir o HTMLl.

Compactar JavaScript
Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre como reduzir o JavaScript.
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