Sivuston nopeus

Mobiili

59 / 100 Nopeus
Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 3 estävää ohjelmaresurssia ja 1 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun
hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista.
Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa
kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.
Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/assets/webpackruntime.3fbc3400f4da62b227a8.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/modules.b9424d2fd1bd9391bfe4.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/bundle.fd787fb0d149029ed178.js
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Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/165.fd787fb0d149029ed178.css

Optimoi kuvat
Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 161,1 kt (38 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/a63bcb1c221b9819dce853a091fe3fd9 pakkaaminen voi
säästää 22,3 kt (39 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/e99750daad95d9bb5e34ceb0d31f64a0 pakkaaminen voi
säästää 21 kt (40 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/56bda4f1336e652f5888f66aa951c607 pakkaaminen voi
säästää 14,9 kt (39 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/d29b438fd61f5132a98b754a40c4f0c6_tn pakkaaminen
voi säästää 13,6 kt (42 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/a5b6111aeb8314d68841fedc0d91ae51 pakkaaminen voi
säästää 13 kt (38 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/a0d49c5e244deba1a55b1057ec0e5e3e pakkaaminen voi
säästää 11,2 kt (35 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/0e40c1202c3c4c65ccf6f4c9643a31e0 pakkaaminen voi
säästää 11 kt (36 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/afd0bd700c388d6f90e4651ca87ac4eb_tn pakkaaminen
voi säästää 10,9 kt (41 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/c052476619fc84f1510fd33369d47242 pakkaaminen voi
säästää 10,3 kt (35 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/10d71a3547962c0558fa5f7dceda8cf3_tn pakkaaminen
voi säästää 8,1 kt (37 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/c0cc6eee184560a90dc72a6852800208 pakkaaminen voi
säästää 7,9 kt (32 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/adf1f2595075925858eb4e76c067d10f pakkaaminen voi
säästää 7,1 kt (32 %:n lasku).
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Resurssin https://cf.shopee.tw/file/3c0e982ea4bc42dfa9e80e1c79ec9f8c pakkaaminen voi
säästää 4,8 kt (50 %:n lasku).
Resurssin https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/94e703617366d9f63a722dd6e62f076a.png pakkaaminen voi säästää 3,4 kt
(52 %:n lasku).
Resurssin https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/39e97eaffc2416221f440f267dc6e3b8.png pakkaaminen voi säästää 961 t (41 %:n
lasku).
Resurssin https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/1182a7d7cfa5b6dc51e3a639cf1eca06.png pakkaaminen voi säästää 580 t (21 %:n
lasku).
Resurssin https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-livesg/assets/c5cb149ab60f63ac210fb7d195cff887.png pakkaaminen voi säästää 384 t (34 %:n
lasku).

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia
Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot
selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Käytä selaimen välimuistitoimintoa seuraaville resursseille:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-mobilemall-live-sg/translation/zhhant.1572335091.json (vanhentumista ei ole määritetty)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (vanhentumista ei ole määritetty)
https://shopee.tw/api/v2/live_streaming_gateway/get_homepage_live_info (vanhentumista ei
ole määritetty)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (vanhentumista ei ole määritetty)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 minuuttia)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuuttia)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.9&r=stable (20
minuuttia)

Mobiili

https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minuuttia)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 tuntia)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 tuntia)

Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,25 sekuntia.

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. Suosituksistamme näet, miten voit tarkkailla
ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

6 Hyväksytyt säännöt

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

Ota pakkaus käyttöön
Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää pakkauksen käyttöönotosta.

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

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

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

90 / 100 Käyttäjän kokemukset
Harkitse korjaamista:

Mitoita napautuskohteet oikein
Osa verkkosivusi linkeistä tai painikkeista voi olla liian pieniä, jotta käyttäjä voisi napauttaa niitä
helposti kosketusnäytöllä. Jos haluat tarjota paremman käyttäjäkokemuksen, suurenna näitä
napautuskohteita.

Seuraavat napautuskohteet sijaitsevat lähellä toisia napautuskohteita. Suosittelemme
kasvattamaan kohteiden välistä etäisyyttä.
Napautuskohde <div class="stardust-carousel__dot"> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta
final.
Napautuskohde <div class="stardust-carousel__dot"> ja 16 muuta ovat lähellä muita
napautuskohteita final.
Napautuskohde <a href="/m/topshop?smtt=210.44118" class="ButdaS">蝦皮24h</a> ja 3
muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.
Napautuskohde <a href="/m/topshop?smtt=210.44118" class="ButdaS">蝦皮24h</a> ja 3
muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.
Napautuskohde <a href="/m/vouchers-sa…smtt=204.44966" class="pagebanners__item"></a> ja 5 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita final.
Napautuskohde <a href="https://shopee…smtt=201.44069"></a> on lähellä 2 muuta
napautuskohdetta final.
Napautuskohde <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg> ja 5 muuta ovat
lähellä muita napautuskohteita final.
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Napautuskohde <svg class="stardust-icon…dust-icon-zoom"></svg> ja 5 muuta ovat
lähellä muita napautuskohteita final.
Napautuskohde <a href="/flash_sale" class="header-section__header-link">查看全部</a> on
lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
Napautuskohde <a href="/flash_sale" class="header-section__header-link">查看全部</a> on
lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
Napautuskohde <svg class="stardust-icon…on-arrow-right"></svg> ja 3 muuta ovat lähellä
muita napautuskohteita final.
Napautuskohde <a href="/Apple-iPhone-…725.3202931558" class="home-group-buy-itemcard">2每組$17,900$13,900</a> ja 7 muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.
Napautuskohde <a href="https://shopee…3Fsmtt%3D1.330"></a> on lähellä 1 muuta
napautuskohdetta final.

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.

Varmista, että sisältö mahtuu näkymään kokonaan
Sivusi sisältö sopii näkymään. Lue lisätietoja sisällön koon muokkaamisesta näkymään sopivaksi.

Käytä riittävän suuria kirjasinkokoja
Sivullasi oleva teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi. Lue lisää tarpeeksi suurien kirjasinkokojen
käytöstä.
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Työpöytä

75 / 100 Nopeus
Pitäisi korjata:

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 2 estävää ohjelmaresurssia ja 4 estävää CSS-resurssia. Tämä viivästyttää sivun
hahmonnusta.

Mitään sivun yläosan sisällöstä ei voitu hahmontaa odottamatta seuraavien resurssien latautumista.
Lykkää hahmonnuksen estävien resurssien lataamista tai lataa ne asynkronisesti. Voit myös upottaa
kyseisten resurssien tärkeimmät osat suoraan HTML-koodiin.
Poista hahmontamisen estävä JavaScript-koodi:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/modules~bundle.498e198e751ae91ac73e.js
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.87cf38cee3480e6f339f.js

Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/bundle.9789fe183e9f8db3bad2.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/0.ec5a1f0601a8eec2bbc0.css

Työpöytä

https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/1.0c9c9ca556d3e700e0e5.css
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/42.1e8519929e77e57fd1d1.css

Harkitse korjaamista:

Hyödynnä selaimen välimuistia
Asettamalla umpeutumispäivän tai enimmäisiän staattisten resurssien HTTP-header-osissa neuvot
selainta lataamaan aiemmin ladatut resurssit tietokoneelta verkon sijaan.

Käytä selaimen välimuistitoimintoa seuraaville resursseille:
https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/translation/zhhant.1572334962.json (vanhentumista ei ole määritetty)
https://shopee.tw/api/v2/fe_category/get_list (vanhentumista ei ole määritetty)
https://shopee.tw/api/v2/get_feature_toggles (vanhentumista ei ole määritetty)
https://shopee.tw/api/v2/search_prefills (vanhentumista ei ole määritetty)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WJZQSJF (15 minuuttia)
https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuuttia)
https://connect.facebook.net/signals/config/503280033161781?v=2.9.9&r=stable (20
minuuttia)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minuuttia)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 tuntia)
https://rec.scupio.com/recweb/js/rec.js (3 tuntia)

Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelimesi vastausaika oli testissämme 0,57 sekuntia.

Työpöytä

Useat tekijät voivat hidastaa palvelimen vastausaikaa. Suosituksistamme näet, miten voit tarkkailla
ja mitata toimia, joihin palvelimesi käyttää eniten aikaa.

Optimoi kuvat
Muotoilemalla kuvat oikein ja pakkaamalla ne vähennät ladattavien tavujen määrää.

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 57,1 kt (38 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/9fdf3a187cda0473f2c7075087e586ce_xxhdpi
pakkaaminen voi säästää 43,9 kt (44 %:n lasku).
Resurssin https://cf.shopee.tw/file/f62d31b15735a73fe509f3e2ef5dc923 pakkaaminen voi
säästää 11,4 kt (32 %:n lasku).
Resurssin https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/e7fba41cad3372e2d3294d28ccbf4611.png pakkaaminen voi säästää 696 t
(14 %:n lasku).
Resurssin https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/693d55420456ce9cc8bc579694af45b6.png pakkaaminen voi säästää 634 t
(11 %:n lasku).
Resurssin https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-livesg/assets/8c0210d2f638c32a4cbf6172a553781e.png pakkaaminen voi säästää 620 t
(12 %:n lasku).

Priorisoi näkyvä sisältö
Sivusi tarvitsee ylimääräisiä latauskiertoja hahmontaakseen sivun yläosan sisällön. Paranna sivun
tehokkuutta vähentämällä sivun yläosan sisällön hahmontamiseen tarvittavan HTML-koodin
määrää.

Koko HTML-vastaus ei riittänyt sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle. Tämä yleensä
tarkoittaa, että HTML-jäsentämisen jälkeen ladattavia lisäsisältöjä tarvitaan sivun yläosan sisällön
piirtämiseen. Priorisoi näkyvä sisältö, jota tarvitaan sivun yläosan sisällön piirtämiseen ruudulle, ja
sisällytä se suoraan HTML-vastaukseen.

Työpöytä

Mitään sivun yläosan sisältöä ei voitu piirtää ruudulle edes koko HTML-vastauksen aikana.

5 Hyväksytyt säännöt

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

Ota pakkaus käyttöön
Olet ottanut pakkauksen käyttöön. Lue lisää pakkauksen käyttöönotosta.

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.
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