Скорост зареждане

Мобилност

86 / 100 Скорост
Помислете за поправка:

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://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Минимизирайте CSS

Мобилност

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

Минимизирайте CSS за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 728 Б (намаляване
от 22%).
Минимизирането на https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css може да спести 728 Б
(намаляване от 22%) след компресиране.

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 217 Б
(намаляване от 21%).
Минимизирането на https://zbut.bg/theme/zbut/js/main.js може да спести 217 Б
(намаляване от 21%) след компресиране.

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 6 скриптови и 10 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://zbut.bg/theme/zbut/js/jquery-1.11.2.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js

Мобилност

https://zbut.bg/theme/zbut/js/bootstrap.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/responsiveslides.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/masonry.pkgd.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/responsiveslides.min.js

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://zbut.bg/
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&subset=latin,cyrillic
https://zbut.bg/theme/zbut/css/bootstrap.min.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/font-awesome.min.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/style.css?v=1
https://zbut.bg/theme/zbut/css/sidebar.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Play:400,700&subset=latin,cyrillic
https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css

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

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 51,6 КБ (намаляване
от 47%).
Компресирането на https://zbut.bg/userfiles/images/tmp/_w253_h254/kskold3eo1.jpg може
да спести 12,8 КБ (намаляване от 42%).
Компресирането на https://zbut.bg/theme/zbut/css/img/other-docs-bg.jpg може да спести
12,4 КБ (намаляване от 66%).
Компресирането на https://zbut.bg/userfiles/images/tmp/_w253_h254/snn319h2s8.jpg
може да спести 11,6 КБ (намаляване от 40%).

Мобилност

Компресирането на https://zbut.bg/userfiles/images/tmp/_w253_h254/w5k1c7kp3d.jpg
може да спести 11,2 КБ (намаляване от 41%).
Компресирането на https://zbut.bg/theme/zbut/css/img/header-top.jpg може да спести 3,5
КБ (намаляване от 71%).

5 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.

Намаляване на времето на реакция на сървъра
Сървърът ви реагира бързо. Научете повече за оптимизирането на времето му за реакция на
сървъра.

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

Даване на предимство на видимото съдържание
Правилно сте дали предимство на съдържанието на видимата на екрана част от страницата.
Научете повече по темата.

94 / 100 Общ резултат

Мобилност

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.
„<a href="https://zbut.b…аж-cat114.html">Инструктаж</a>“ и още 16 целеви зони за
докосване са близо до други такива зони final.
„<a href="https://zbut.b…аж-cat114.html">Инструктаж</a>“ и още 16 целеви зони за
докосване са близо до други такива зони final.

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
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

Мобилност

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

91 / 100 Скорост
Помислете за поправка:

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://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Десктопна версия
Минимизирайте CSS
Сбиването на CSS кода може да спести много байтове данни и да намали времето за
изтегляне и синтактично анализиране.

Минимизирайте CSS за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 728 Б (намаляване
от 22%).
Минимизирането на https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css може да спести 728 Б
(намаляване от 22%) след компресиране.

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 217 Б
(намаляване от 21%).
Минимизирането на https://zbut.bg/theme/zbut/js/main.js може да спести 217 Б
(намаляване от 21%) след компресиране.

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 6 скриптови и 10 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:

Десктопна версия

https://zbut.bg/theme/zbut/js/jquery-1.11.2.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/bootstrap.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/responsiveslides.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/masonry.pkgd.min.js
https://zbut.bg/theme/zbut/js/responsiveslides.min.js

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://zbut.bg/
https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&subset=latin,cyrillic
https://zbut.bg/theme/zbut/css/bootstrap.min.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/font-awesome.min.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/style.css?v=1
https://zbut.bg/theme/zbut/css/sidebar.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Play:400,700&subset=latin,cyrillic
https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css
https://zbut.bg/theme/zbut/css/animations.css

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

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 51,6 КБ (намаляване
от 47%).
Компресирането на https://zbut.bg/userfiles/images/tmp/_w253_h254/kskold3eo1.jpg може
да спести 12,8 КБ (намаляване от 42%).
Компресирането на https://zbut.bg/theme/zbut/css/img/other-docs-bg.jpg може да спести
12,4 КБ (намаляване от 66%).

Десктопна версия

Компресирането на https://zbut.bg/userfiles/images/tmp/_w253_h254/snn319h2s8.jpg
може да спести 11,6 КБ (намаляване от 40%).
Компресирането на https://zbut.bg/userfiles/images/tmp/_w253_h254/w5k1c7kp3d.jpg
може да спести 11,2 КБ (намаляване от 41%).
Компресирането на https://zbut.bg/theme/zbut/css/img/header-top.jpg може да спести 3,5
КБ (намаляване от 71%).

5 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.

Намаляване на времето на реакция на сървъра
Сървърът ви реагира бързо. Научете повече за оптимизирането на времето му за реакция на
сървъра.

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

Даване на предимство на видимото съдържание
Правилно сте дали предимство на съдържанието на видимата на екрана част от страницата.
Научете повече по темата.

Десктопна версия
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