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Pitäisi korjata:

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://1305550947.rsc.cdn77.org/bild/f1a263e0737ecb918e63c7f96e85cc45.png
(vanhentumista ei ole määritetty)
https://api.opinary.com/customer-config/rheinpfalz (vanhentumista ei ole määritetty)
https://api.opinary.com/poll/sanierungsstaus-an-schulen_rheinpfalz (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://api.opinary.com/v1/events (vanhentumista ei ole määritetty)
https://track.rheinpfalz.de/cre-1.0/api/tracking/service/rhp/templateclient.js (vanhentumista
ei ole määritetty)
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https://track.rheinpfalz.de/cre-1.0/tracking/tracking.js (vanhentumista ei ole määritetty)
https://wb.messengerpeople.com/font.css (vanhentumista ei ole määritetty)
https://wb.messengerpeople.com/static/css/main.c1c060ba.css (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://wb.messengerpeople.com/static/js/main.c6cc00fe.js (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www.rheinpfalz.de/cam-1.0/api/auth_v3/public/globalsession/validate/xhr
(vanhentumista ei ole määritetty)
https://www.video.oms.eu/ada/cloud/omsv_container_151.js (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/34665/Herbstpaar_400x225.jpg (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/34865/400x225_Ihr_altes_KF_sw.jpg (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/mpn-komma.gif (vanhentumista ei ole määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/styles.css (vanhentumista ei ole määritetty)
https://dmp.theadex.com/d/607/2256/s/adex.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de//userconnect.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de/getads.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de/map.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de/match.js (5 minuuttia)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KQRZCKN (15 minuuttia)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NJWVW7 (15 minuuttia)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minuuttia)
https://www.rheinpfalz.de/rhpmenu.json (15 minuuttia)
https://www.rheinpfalz.de/rhpmetamenu.json (15 minuuttia)
https://adserver.rheinpfalz.de/live/www/delivery/asyncjs.php (60 minuuttia)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minuuttia)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 minuuttia)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minuuttia)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minuuttia)

Mobiili

https://script.ioam.de/iam.js (2 tuntia)
https://widgets.opinary.com/a/rheinpfalz.js (2 tuntia)
https://widgets.opinary.com/embed.js (2 tuntia)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 tuntia)
https://adserver.rheinpfalz.de/images/55e8676dbc3b35bd347bc505cca95b5e.jpg (2 päivää)
https://adserver.rheinpfalz.de/images/7b63df8a33b476b26bd392baa4b41244.jpg (2 päivää)

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 8 estävää ohjelmaresurssia ja 2 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://rheinpfalzdocs.de/typo3conf/ext/sitepackage/Resources/Public/JavaScript/jsHeaderLib
s.min.js?v=20180914
https://script.ioam.de/iam.js
https://track.rheinpfalz.de/cre-1.0/api/service/rhp/templatesets.js
https://track.rheinpfalz.de/cre-1.0/api/tracking/service/rhp/templateclient.js
https://track.rheinpfalz.de/cam-1.0/static/jssdk.js?lang=de&service=rhp_rhp.de
https://www.video.oms.eu/ada/cloud/omsv_container_151.js
https://oms.nuggad.net/rc?nuggn=2119689184
https://de.ioam.de/tx.io?st=ron&cp=homepage&sv=ke&pt=CP&ps=lin&er=N22&rf=&r2=&u
r=www.rheinpfalz.de&xy=412x732x24&lo=EU%2Fn.a.&cb=000a&i2=000a179d27d2d9233
5bca2e99&ep=1570500722&vr=411&id=ypv5m6&dntt=0&lt=1539976857863&ev=&cs=8j
xo14&mo=1

Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:
https://rheinpfalzdocs.de/typo3conf/ext/sitepackage/Resources/Public/Css/styles.min.css?v=
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20180914
https://use.fontawesome.com/releases/v5.1.0/css/all.css

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

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 182,5 kt (58 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
Resurssin https://adserver.rheinpfalz.de/images/7b63df8a33b476b26bd392baa4b41244.jpg
pakkaaminen voi säästää 90,6 kt (75 %:n lasku).
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/34665/Herbstpaar_400x225.jpg pakkaaminen voi
säästää 39,8 kt (65 %:n lasku).
Resurssin https://rheinpfalzdocs.de/fileadmin/user_upload/aktionen/gottesdienstteaser-500x180.jpg pakkaaminen voi säästää 34,2 kt (50 %:n lasku).
Resurssin https://adserver.rheinpfalz.de/images/55e8676dbc3b35bd347bc505cca95b5e.jpg
pakkaaminen voi säästää 8,9 kt (32 %:n lasku).
Resurssin https://1305550947.rsc.cdn77.org/bild/f1a263e0737ecb918e63c7f96e85cc45.png
pakkaaminen voi säästää 3,8 kt (23 %:n lasku).
Resurssin https://rheinpfalzdocs.de/fileadmin/user_upload/eulen-lu.png pakkaaminen voi
säästää 2,5 kt (45 %:n lasku).
Resurssin https://compass.pressekompass.net/frontendassets/images/rheinpfalz/publisher_logo.png pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (17 %:n lasku).
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/mpn-komma.gif pakkaaminen voi säästää 1
kt (87 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Ota pakkaus käyttöön
Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen
määrää.
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Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 11,7 kt (61 %:n lasku) ottamalla pakkaaminen käyttöön.
Resurssin https://www.video.oms.eu/ada/cloud/omsv_container_151.js pakkaaminen voi
säästää 6,5 kt (67 %:n lasku).
Resurssin https://www.rheinpfalz.de/rhpmenu.json pakkaaminen voi säästää 2,9 kt (71 %:n
lasku).
Resurssin https://www.rheinpfalz.de/rhpmetamenu.json pakkaaminen voi säästää 839 t
(69 %:n lasku).
Resurssin https://ups.xplosion.de/loader/69511/default.js pakkaaminen voi säästää 761 t
(50 %:n lasku).
Resurssin https://gaa.adscale.de/impr?v=2&sid=f2a9b292-b6d4-4718-9b1b-1771a5ffbbed&
nu=0&t=1539976860208&iFrame&ssl=1&pos=below&ws=https%3A%2F%2Fwww.rheinpfal
z.de%2F&uuid=09671a34-f3a5-46a4-b773-e89949c75cda pakkaaminen voi säästää 543 t
(27 %:n lasku).
Resurssin
https://www1.mpnrs.com/deliver2/deliver2?adl=11716&ads=7839&r_id=1539976860279
pakkaaminen voi säästää 137 t (33 %:n lasku).

Pienennä CSS
Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja
jäsennystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 243 t (20 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/styles.css minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 243 t (20 %:n lasku).

Pienennä HTML
Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit
vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.
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Pienennä seuraavien resurssien kokoa 405 t (16 %:n lasku) pienentämällä HTML-koodi.
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/mpbt.php?wi=300&he=250&mpnadl=15111
&mpnads=9858&adl=11716&adm=60921&adc=33485&clicktag=http%3A%2F%2Fwww1.m
pnrs.com%2Ftracker%2Ftracker2%2Fadl.11716%2Fada.3%2Fadm.60921%2Fadc.33485%2F
minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 255 t (21 %:n lasku).
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/34665/34665.php?vk=Herbstpaar&ct=http%3A%2
F%2Fwww1.mpnrs.com%2Ftracker%2Ftracker2%2Fadl.11716%2Fada.3%2Fadm.60921%2Fa
dc.33485%2F%3FclickRedirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww1.mpnrs.com%252Ftracker
%252Ftracker2%252Fadl.15111%252Fada.3%252Fadm.63897%252Fadc.34665%252F
minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 150 t (11 %:n lasku).

Pienennä JavaScript
Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista,
jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 33,4 kt (25 %:n lasku) pienentämällä JavaScript.
Resurssin https://rheinpfalzdocs.de/typo3conf/ext/sitepackage/Resources/Public/JavaScript/js
FooterLibs.min.js?v=20180914 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 32,5 kt (25 %:n
lasku).
Resurssin https://script.ioam.de/iam.js minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 888 t
(13 %:n lasku).

3 Hyväksytyt säännöt

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

Lyhennä palvelimen vastausaikaa
Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää palvelimen vastausajan optimoinnista.
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Priorisoi näkyvä sisältö
Olet priorisoinut sivun yläosan sisällön oikein. Lue lisää näkyvän sisällön priorisoimisesta.

98 / 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 <a href="/datenschutzerklaerung/" class="cb-policy">Mehr erfahren</a>
on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
Napautuskohde <a href="/lokal/artikel…shubschrauber/">Die
Westpfalz…gshubschrauber</a> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta final.
Napautuskohde <a href="/sport/handbal…-ludwigshafen/"></a> ja 1 muuta ovat lähellä
muita napautuskohteita.
Napautuskohde <g id="voteHandle"></g> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
Napautuskohde <div class="infoIcon-outer"></div> on lähellä 1 muuta napautuskohdetta.
Napautuskohde <a href="https://itunes…l=de&amp;ls=1&amp;mt=8" class="external-linknew-window">Die RHEINPFALZ-App für iOS</a> ja 4 muuta ovat lähellä muita
napautuskohteita.
Napautuskohde <a href="/lokal/">Lokal</a> ja 2 muuta ovat lähellä muita
napautuskohteita.
Napautuskohde <a href="/lokal/pfalz-ticker/">Pfalz-Ticker</a> ja 60 muuta ovat lähellä
muita napautuskohteita.
Napautuskohde <a href="https://servic…rbung-digital/">Infos &amp; Mediadaten</a> ja 6
muuta ovat lähellä muita napautuskohteita.

Mobiili

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.

Työpöytä

Työpöytä

63 / 100 Nopeus
Pitäisi korjata:

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://1305550947.rsc.cdn77.org/bild/f1a263e0737ecb918e63c7f96e85cc45.png
(vanhentumista ei ole määritetty)
https://api.opinary.com/customer-config/rheinpfalz (vanhentumista ei ole määritetty)
https://api.opinary.com/poll/sanierungsstaus-an-schulen_rheinpfalz (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://api.opinary.com/v1/events (vanhentumista ei ole määritetty)
https://track.rheinpfalz.de/cre-1.0/api/tracking/service/rhp/templateclient.js (vanhentumista
ei ole määritetty)
https://track.rheinpfalz.de/cre-1.0/tracking/tracking.js (vanhentumista ei ole määritetty)
https://wb.messengerpeople.com/font.css (vanhentumista ei ole määritetty)
https://wb.messengerpeople.com/static/css/main.c1c060ba.css (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://wb.messengerpeople.com/static/js/main.c6cc00fe.js (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www.rheinpfalz.de/cam-1.0/api/auth_v3/public/globalsession/validate/xhr
(vanhentumista ei ole määritetty)
https://www.video.oms.eu/ada/cloud/omsv_container_151.js (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/34665/Herbstpaar_400x225.jpg (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/34865/400x225_Ihr_altes_KF_bunt.jpg (vanhentumista ei ole
määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/mpn-komma.gif (vanhentumista ei ole määritetty)
https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/styles.css (vanhentumista ei ole määritetty)

Työpöytä

https://dmp.theadex.com/d/607/2256/s/adex.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de//userconnect.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de/getads.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de/map.js (5 minuuttia)
https://js.adscale.de/match.js (5 minuuttia)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KQRZCKN (15 minuuttia)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NJWVW7 (15 minuuttia)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minuuttia)
https://www.rheinpfalz.de/rhpmenu.json (15 minuuttia)
https://www.rheinpfalz.de/rhpmetamenu.json (15 minuuttia)
https://adserver.rheinpfalz.de/live/www/delivery/asyncjs.php (60 minuuttia)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minuuttia)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 minuuttia)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js (60 minuuttia)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/linkid.js (60 minuuttia)
https://script.ioam.de/iam.js (2 tuntia)
https://widgets.opinary.com/a/rheinpfalz.js (2 tuntia)
https://widgets.opinary.com/embed.js (2 tuntia)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 tuntia)

Poista hahmonnuksen estävä JavaScript ja CSS sivun yläosan sisällöstä
Sivullasi on 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.
Optimoi seuraavien kohteiden CSS-jakelu:

Työpöytä

https://rheinpfalzdocs.de/typo3conf/ext/sitepackage/Resources/Public/Css/styles.min.css?v=
20180914

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

Pienennä seuraavien kuvien kokoa 266,7 kt (66 %:n lasku) optimoimalla kuvat.
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/34665/Herbstpaar_400x225.jpg pakkaaminen voi
säästää 39,8 kt (65 %:n lasku).
Resurssin https://rheinpfalzdocs.de/fileadmin/user_upload/aktionen/gottesdienstteaser-500x180.jpg pakkaaminen voi säästää 34,2 kt (50 %:n lasku).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/d/a/csm_
91-116429560_heli_f7b6c4cc47.jpg koon muuttaminen voi säästää 28,3 kt (säästö 74 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/c/1/csm_
91-116428419_tunnel4_1194f7d134.jpg koon muuttaminen voi säästää 26,8 kt (säästö
75 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/c/e/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-426696_large_4_3_682cae22e9.jpg koon muuttaminen voi
säästää 8,8 kt (säästö 77 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/5/d/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181016-99-394213_large_4_3_a51f8900b4.jpg koon muuttaminen voi
säästää 8 kt (säästö 75 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/2/6/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181019-99-441781_large_4_3_ae1d4d7c9e.jpg koon muuttaminen voi
säästää 7,6 kt (säästö 76 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/d/d/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181017-99-410088_large_4_3_083f86306b.jpg koon muuttaminen voi
säästää 7,4 kt (säästö 74 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/0/f/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-430166_large_4_3_ca76b1596e.jpg koon muuttaminen voi
säästää 7,3 kt (säästö 75 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/7/3/csm_
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dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-431587_large_4_3_7cd74b2f42.jpg koon muuttaminen voi
säästää 7 kt (säästö 75 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/7/e/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181017-99-414043_large_4_3_b34019f7b4.jpg koon muuttaminen voi
säästää 6,8 kt (säästö 73 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/b/2/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-428281_large_4_3_aa6b626903.jpg koon muuttaminen voi
säästää 6,8 kt (säästö 78 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/8/1/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181019-99-439428_large_4_3_a4b826f045.jpg koon muuttaminen voi
säästää 6,6 kt (säästö 76 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/a/6/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-428497_large_4_3_685b4351e2.jpg koon muuttaminen voi
säästää 6,5 kt (säästö 79 %).
Pakkaaminen ja kohteen
https://rheinpfalzdocs.de/fileadmin/user_upload/ressources/vereinslogos_64/loewen.png
koon muuttaminen voi säästää 5,9 kt (säästö 78 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/f/9/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181017-99-412501_large_4_3_35d41908de.jpg koon muuttaminen voi
säästää 5,6 kt (säästö 72 %).
Pakkaaminen ja kohteen
https://rheinpfalzdocs.de/fileadmin/user_upload/ressources/vereinslogos_64/adler.png koon
muuttaminen voi säästää 5,6 kt (säästö 78 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/3/b/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-426074_large_4_3_e354183b93.jpg koon muuttaminen voi
säästää 5,2 kt (säästö 71 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/c/2/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-430477_large_4_3_8ad69b7ecc.jpg koon muuttaminen voi
säästää 5,2 kt (säästö 75 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/f/2/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-430104_large_4_3_164f87acbf.jpg koon muuttaminen voi säästää
5,2 kt (säästö 74 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/2/9/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-429873_large_4_3_004ed7649d.jpg koon muuttaminen voi
säästää 5 kt (säästö 73 %).

Työpöytä

Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/fileadmin/user_upload/eulen-lu.png koon
muuttaminen voi säästää 4,9 kt (säästö 85 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/0/8/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-426656_large_4_3_c30e92b217.jpg koon muuttaminen voi
säästää 4,7 kt (säästö 74 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/5/2/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181019-99-440873_large_4_3_fafd06e239.jpg koon muuttaminen voi
säästää 4,2 kt (säästö 70 %).
Pakkaaminen ja kohteen https://rheinpfalzdocs.de/uploads/tx_rhpnews/_processed_/3/b/csm_
dpa-ServiceLine-images_large_urn-newsml-dpacom-20090101-181018-99-424709_large_4_3_f6f7dabef7.jpg koon muuttaminen voi säästää
4,1 kt (säästö 68 %).
Resurssin https://1305550947.rsc.cdn77.org/bild/f1a263e0737ecb918e63c7f96e85cc45.png
pakkaaminen voi säästää 3,8 kt (23 %:n lasku).
Pakkaaminen ja kohteen
https://rheinpfalzdocs.de/fileadmin/user_upload/ressources/vereinslogos_64/teufel.png koon
muuttaminen voi säästää 2,6 kt (säästö 69 %).
Resurssin https://compass.pressekompass.net/frontendassets/images/rheinpfalz/publisher_logo.png pakkaaminen voi säästää 1,7 kt (17 %:n lasku).
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/mpn-komma.gif pakkaaminen voi säästää 1
kt (87 %:n lasku).

Harkitse korjaamista:

Ota pakkaus käyttöön
Tiivistämällä resursseja gzip- tai deflate-koodilla voit vähentää verkon kautta lähetettävien tavujen
määrää.

Pienennä seuraavien resurssien siirtokokoa 12 kt (60 %:n lasku) ottamalla pakkaaminen käyttöön.
Resurssin https://www.video.oms.eu/ada/cloud/omsv_container_151.js pakkaaminen voi
säästää 6,5 kt (67 %:n lasku).
Resurssin https://www.rheinpfalz.de/rhpmenu.json pakkaaminen voi säästää 2,9 kt (71 %:n
lasku).

Työpöytä

Resurssin https://www.rheinpfalz.de/rhpmetamenu.json pakkaaminen voi säästää 839 t
(69 %:n lasku).
Resurssin https://ups.xplosion.de/loader/69511/default.js pakkaaminen voi säästää 761 t
(50 %:n lasku).
Resurssin https://gaa.adscale.de/impr?v=2&sid=f2a9b292-b6d4-4718-9b1b-1771a5ffbbed&
nu=0&t=1539976871084&iFrame&ssl=1&pos=above&ws=https%3A%2F%2Fwww.rheinpfal
z.de%2F&uuid=09671a34-f3a5-46a4-b773-e89949c75cda pakkaaminen voi säästää 551 t
(27 %:n lasku).
Resurssin https://gaa.adscale.de/impr?v=2&sid=N2E2Y2Mw&nu=0&t=1539976871083&acsi
d=oms.rheinpfalz.de&iFrame&ssl=1&pos=above&ws=https%3A%2F%2Fwww.rheinpfalz.de
%2F&uuid=419671a3-5e3a-456a-9c77-2f89949c75cd pakkaaminen voi säästää 168 t
(35 %:n lasku).
Resurssin https://gaa.adscale.de/impr?v=2&sid=N2E2YzAw&nu=0&t=1539976871082&acsi
d=oms.rheinpfalz.de&iFrame&ssl=1&pos=above&ws=https%3A%2F%2Fwww.rheinpfalz.de
%2F&uuid=419671a3-5e3a-456a-9c77-2f89949c75cd pakkaaminen voi säästää 164 t
(35 %:n lasku).
Resurssin
https://www1.mpnrs.com/deliver2/deliver2?adl=11716&ads=7839&r_id=1539976871190
pakkaaminen voi säästää 137 t (33 %:n lasku).

Pienennä CSS
Tiivistämällä CSS-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja
jäsennystä.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 243 t (20 %:n lasku) pienentämällä CSS-merkinnät.
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/styles.css minimointi voi säästää
pakkaamisen jälkeen 243 t (20 %:n lasku).

Pienennä HTML
Tiivistämällä HTML-koodia ja siihen sisältyvää upotettua JavaScriptiä ja CSS-tyylikomentoja voit
vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista ja jäsentämistä.

Työpöytä

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 405 t (16 %:n lasku) pienentämällä HTML-koodi.
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/mpbt/mpbt.php?wi=300&he=250&mpnadl=15111
&mpnads=9858&adl=11716&adm=60921&adc=33485&clicktag=http%3A%2F%2Fwww1.m
pnrs.com%2Ftracker%2Ftracker2%2Fadl.11716%2Fada.3%2Fadm.60921%2Fadc.33485%2F
minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 255 t (21 %:n lasku).
Resurssin https://www3.mpnrs.com/maxx/34665/34665.php?vk=Herbstpaar&ct=http%3A%2
F%2Fwww1.mpnrs.com%2Ftracker%2Ftracker2%2Fadl.11716%2Fada.3%2Fadm.60921%2Fa
dc.33485%2F%3FclickRedirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww1.mpnrs.com%252Ftracker
%252Ftracker2%252Fadl.15111%252Fada.3%252Fadm.63897%252Fadc.34665%252F
minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 150 t (11 %:n lasku).

Pienennä JavaScript
Tiivistämällä JavaScript-koodia voit vähentää ladattavien tavujen määrää ja nopeuttaa lataamista,
jäsennystä ja suorittamista.

Pienennä seuraavien resurssien kokoa 33,4 kt (25 %:n lasku) pienentämällä JavaScript.
Resurssin https://rheinpfalzdocs.de/typo3conf/ext/sitepackage/Resources/Public/JavaScript/js
FooterLibs.min.js?v=20180914 minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 32,5 kt (25 %:n
lasku).
Resurssin https://script.ioam.de/iam.js minimointi voi säästää pakkaamisen jälkeen 888 t
(13 %:n lasku).

3 Hyväksytyt säännöt

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

Lyhennä palvelimen vastausaikaa

Työpöytä

Palvelin vastasi nopeasti. Lue lisää palvelimen vastausajan optimoinnista.

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