Скорост зареждане

Мобилност

51 / 100 Скорост
Непременно поправете:

Възползвайте се от кеширането на браузъра
Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
https://bmm.bike/bmmedia/images/loading.gif (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_includes/js/jquery/jquery.js (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_includes/js/wp-emoji-release.min.js (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2017/03/BMMedia.png (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/02/Webbanner_ROWE-BulgariaMotorrad_610x110px.gif (изтичането не е посочено)

Мобилност

https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Da-proveryavame-gumite-770x375.jpg
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Ednodnevna-moto-razhodka-otVarna-770x375.jpeg (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Moto-dobroviltzi-vav-Varna-520x400.jpeg
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Moto-dobroviltzi-vav-Varna-770x375.jpeg
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Teodor-Kabakchiev-e-svetovenshampion-240x165.jpg (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Teodor-Kabakchiev-e-svetovenshampion-770x375.jpg (изтичането не е посочено)
https://secure.gravatar.com/avatar/a016ac834846529cd43e8f69df95c581?s=140&d=monst
erid&r=g (5 минути)
https://secure.gravatar.com/avatar/bbd8c210c569633defbf053a58814144?s=140&d=monst
erid&r=g (5 минути)
https://connect.facebook.net/bg_BG/sdk.js (20 минути)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минути)
https://connect.facebook.net/signals/config/156291949129692?v=2.9.15&r=stable (20
минути)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&ver=1.0.2 (30 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 0,51 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

Мобилност
Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 2 скриптови и 8 ресурса на CSS, които са блокиращи. Това води до
забавяне при изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Премахнете блокиращия изобразяването JavaScript:
https://bmm.bike/bmmedia_includes/js/jquery/jquery.js
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&ver=1.0.2

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://bmm.bike/bmmedia_content/cache/autoptimize/css/autoptimize_807daac9dfe886d9b
ea23b4ea6426c31.css
https://bmm.bike/bmmedia_content/cache/autoptimize/css/autoptimize_a9904b2599ef6969f
87cf726764447ad.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed&subset=cyrillic,cyrillic-ext
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans%3Aregular%2Citalic%2Cbold%2Cbolditali
c&ver=5.3.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed%3A400&ver=5.3.2
https://bmm.bike/bmmedia_content/cache/autoptimize/css/autoptimize_single_28c83ff20619
db034dabaf4725d0c5f3.css?generated=1582607200&ver=1.9.1
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:100

Помислете за поправка:

Минимизирайте JavaScript

Мобилност

Сбиването на кода на JavaScript може да спести много байтове данни и да намали времето за
изтегляне, синтактично анализиране и изпълнение.

Минимизирайте JavaScript за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 672 Б
(намаляване от 39%).
Минимизирането на https://connect.facebook.net/bg_BG/sdk.js може да спести 672 Б
(намаляване от 39%) след компресиране.

Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове
данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 43,4 КБ (намаляване
от 28%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yv/r/2jWGx3WzwbJ.png може да
спести 9,4 КБ (намаляване от 34%).
Компресирането на https://external.flux1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBFcyp6OH
yxurX_&w=476&h=249&url=https%3A%2F%2Fbmm.bike%2Fbmmedia_uploads%2F2020%2
F03%2FDa-proveryavame-gumite.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_pub
lisher&_nc_hash=AQAmJbUI3Q0yMnKh може да спести 8 КБ (намаляване от 22%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/r/RshVrZWvnCY.png може да
спести 7 КБ (намаляване от 28%).
Компресирането на https://external.flux1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQChHu7C_ai
zUduO&w=476&h=249&url=https%3A%2F%2Fbmm.bike%2Fbmmedia_uploads%2F2017%2
F02%2Fzakonite-na-murfi-za-motorite-1.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placehold
er_publisher&_nc_hash=AQBiP1PvZb4YfBPm може да спести 6,3 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://secure.gravatar.com/avatar/bbd8c210c569633defbf053a58814
144?s=140&d=monsterid&r=g може да спести 5,1 КБ (намаляване от 38%).
Компресирането на https://secure.gravatar.com/avatar/a016ac834846529cd43e8f69df95c
581?s=140&d=monsterid&r=g може да спести 5,1 КБ (намаляване от 37%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yC/r/faq_tyJQplI.png може да
спести 2,1 КБ (намаляване от 31%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-1/cp0/c8.0.50.50a/p50x5
0/21765505_1441718142590447_2201623794769960909_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=dbb
9e7&_nc_ohc=C6FuQEHHk60AX8Ru9Hd&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=e795f2f08828d1
8ed7c3a6121829150b&oe=5E9C8CF2 може да спести 349 Б (намаляване от 18%).

Мобилност

Даване на предимство на видимото съдържание
За изобразяването на съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви се
изисква допълнителна комуникация с мрежата. За най-добра ефективност намалете обема
на необходимия за тази визуализация HTML код.

Целият HTML отговор не бе достатъчен за изобразяването на съдържанието на видимата на
екрана част от страницата. Обикновено това означава, че за целта са били нужни
допълнителни ресурси, които се зареждат след синтактичния анализ на HTML кода. Дайте
приоритет на видимото съдържание, което е необходимо за изобразяването на видимата на
екрана част от страницата, като го включите директно в HTML отговора.
Само около 3% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор.
Кликнете, за да видите екранната снимка само след HTML отговора: snapshot:12

4 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Активирайте компресирането
Активирали сте компресирането. Научете повече по темата.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Мобилност
Минимизирайте HTML
HTML кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

99 / 100 Общ резултат
Помислете за поправка:

Оразмерете подходящо целевите зони за докосване
Някои връзки/бутони на уеб страницата ви може да са твърде малки, за да могат
потребителите лесно да ги докосват на сензорен екран. Помислете за уголемяването на тези
целеви зони за докосване, за да осигурите по-добра практическа работа на потребителите.

Следните целеви зони за докосване са близо до други такива и около тях може да е
необходимо допълнително място.
Целевата зона за докосване „<a href="https://www.fa…torcycleMedia/"></a>“ е близо
до 2 други такива зони final.
„<a href="https://bmm.bi…kleti/#respond">няма коментари</a>“ и още 1 целеви зони
за докосване са близо до други такива зони.
Целевата зона за докосване „<a href="http://www.accuweather.com">© 2020
AccuWeather, Inc.</a>“ е близо до 1 други такива зони.
Целевата зона за докосване „<div id="wpfbmA" class="wpff_nav">Покажи прогнозата
за 3 дни</div>“ е близо до 1 други такива зони.
„<a href="https://twitter.com/BMM_Online"></a>“ и още 4 целеви зони за докосване са
близо до други такива зони.

4 спазени правила

Избягване на приставките
Изглежда, че на страницата ви не се ползват приставки, заради които съдържанието би било
неизползваемо на много платформи. Научете повече за това, колко е важно да избягвате

Мобилност

приставките.

Конфигуриране на прозореца за показване
За страницата ви е посочен прозорец за показване, съответстващ на размера на
устройството, което й позволява да се изобразява правилно на всички екрани. Научете
повече за конфигурирането на прозорците за показване.

Оразмеряване на съдържанието до рамките на прозореца за
показване
Съдържанието на страницата ви се побира в рамките на прозореца за показване. Научете
повече за оразмеряването спрямо този прозорец.

Използване на четливи размери на шрифта
Текстът на страницата ви е четлив. Научете повече за използването на четливи размери на
шрифта.

Десктопна версия

70 / 100 Скорост
Непременно поправете:

Десктопна версия
Възползвайте се от кеширането на браузъра
Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
https://bmm.bike/bmmedia/images/loading.gif (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_includes/js/jquery/jquery.js (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_includes/js/wp-emoji-release.min.js (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2017/03/BMMedia.png (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2017/03/homeiconnew.png (изтичането не е
посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2019/01/BANNER-Mistral-302x200-27.11.2018.gif
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/02/Webbanner_ROWE-BulgariaMotorrad_610x110px.gif (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Da-proveryavame-gumite-770x375.jpg
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Ednodnevna-moto-razhodka-otVarna-770x375.jpeg (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Maslo-za-krosovi-motozikleti-2-370x215.jpg
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Maslo-za-turari-370x215.jpg (изтичането не е
посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Moto-dobroviltzi-vav-Varna-520x400.jpeg
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Moto-dobroviltzi-vav-Varna-770x375.jpeg
(изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Otlojeni-otkrivaniya-na-motosezona-240x165.jpeg (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Otmeneni-sabitiya-zaradikoronavirusa-240x165.jpeg (изтичането не е посочено)
https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Teodor-Kabakchiev-e-svetovenshampion-240x165.jpg (изтичането не е посочено)

Десктопна версия

https://bmm.bike/bmmedia_uploads/2020/03/Teodor-Kabakchiev-e-svetovenshampion-770x375.jpg (изтичането не е посочено)
https://secure.gravatar.com/avatar/a016ac834846529cd43e8f69df95c581?s=70&d=monste
rid&r=g (5 минути)
https://secure.gravatar.com/avatar/bbd8c210c569633defbf053a58814144?s=70&d=monste
rid&r=g (5 минути)
https://connect.facebook.net/bg_BG/sdk.js (20 минути)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 минути)
https://connect.facebook.net/signals/config/156291949129692?v=2.9.15&r=stable (20
минути)
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&ver=1.0.2 (30 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 2 скриптови и 8 ресурса на CSS, които са блокиращи. Това води до
забавяне при изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Премахнете блокиращия изобразяването JavaScript:
https://bmm.bike/bmmedia_includes/js/jquery/jquery.js
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false&ver=1.0.2

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://bmm.bike/bmmedia_content/cache/autoptimize/css/autoptimize_807daac9dfe886d9b
ea23b4ea6426c31.css
https://bmm.bike/bmmedia_content/cache/autoptimize/css/autoptimize_a9904b2599ef6969f
87cf726764447ad.css

Десктопна версия

https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed&subset=cyrillic,cyrillic-ext
https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans%3Aregular%2Citalic%2Cbold%2Cbolditali
c&ver=5.3.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Condensed%3A400&ver=5.3.2
https://bmm.bike/bmmedia_content/cache/autoptimize/css/autoptimize_single_28c83ff20619
db034dabaf4725d0c5f3.css?generated=1582607200&ver=1.9.1
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:100

Помислете за поправка:

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 0,47 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

Минимизирайте JavaScript
Сбиването на кода на JavaScript може да спести много байтове данни и да намали времето за
изтегляне, синтактично анализиране и изпълнение.

Минимизирайте JavaScript за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 673 Б
(намаляване от 39%).
Минимизирането на https://connect.facebook.net/bg_BG/sdk.js може да спести 673 Б
(намаляване от 39%) след компресиране.

Десктопна версия
Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове
данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 22,6 КБ (намаляване
от 30%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yv/r/2jWGx3WzwbJ.png може да
спести 9,4 КБ (намаляване от 34%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/r/RshVrZWvnCY.png може да
спести 7 КБ (намаляване от 28%).
Компресирането на https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yC/r/faq_tyJQplI.png може да
спести 2,1 КБ (намаляване от 31%).
Компресирането на https://secure.gravatar.com/avatar/bbd8c210c569633defbf053a58814
144?s=70&d=monsterid&r=g може да спести 1,9 КБ (намаляване от 28%).
Компресирането на https://secure.gravatar.com/avatar/a016ac834846529cd43e8f69df95c
581?s=70&d=monsterid&r=g може да спести 1,5 КБ (намаляване от 24%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-1/cp0/c8.0.50.50a/p50x5
0/21765505_1441718142590447_2201623794769960909_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=dbb
9e7&_nc_ohc=C6FuQEHHk60AX8Ru9Hd&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=e795f2f08828d1
8ed7c3a6121829150b&oe=5E9C8CF2 може да спести 349 Б (намаляване от 18%).
Компресирането на https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-1/cp0/c8.0.50.50a/p50x5
0/21765505_1441718142590447_2201623794769960909_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=dbb
9e7&_nc_ohc=C6FuQEHHk60AX_e3OMa&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=eff1d468a1088d
dc1e0ab704c9237618&oe=5E9C8CF2 може да спести 349 Б (намаляване от 18%).

Даване на предимство на видимото съдържание
За изобразяването на съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви се
изисква допълнителна комуникация с мрежата. За най-добра ефективност намалете обема
на необходимия за тази визуализация HTML код.

Целият HTML отговор не бе достатъчен за изобразяването на съдържанието на видимата на
екрана част от страницата. Обикновено това означава, че за целта са били нужни
допълнителни ресурси, които се зареждат след синтактичния анализ на HTML кода. Дайте
приоритет на видимото съдържание, което е необходимо за изобразяването на видимата на
екрана част от страницата, като го включите директно в HTML отговора.

Десктопна версия

Само около 1% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор.
Кликнете, за да видите екранната снимка само след HTML отговора: snapshot:11

4 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Активирайте компресирането
Активирали сте компресирането. Научете повече по темата.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Минимизирайте HTML
HTML кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.
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