PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis

74 / 100 Velocidade
Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 5 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.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
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http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

Considere Corrigir:

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 8 KiB (4% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://aaclick.com/files/banners/b-1_2n4jvb0q.jpg
pouparia 4,1 KiB (12% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://aaclick.com/theme/coffee/customimages/banner-bg.jpg pouparia 1,8 KiB (1% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/t
xt_ffffff/border_5A5046/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/
pouparia 1,5 KiB (9% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://aaclick.com/theme/coffee/customimages/home-img1.png pouparia 537 B (28% de redução).

8 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino
Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre como evitar os redirecionamentos da
página de destino.
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Ativar compactação
Você ativou a compactação. Saiba mais sobre como ativar a compactação.

Aproveitar cache do navegador
Você ativou o armazenamento em cache do navegador. Saiba mais sobre as recomendações para o
armazenamento em cache do navegador.

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.

Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.

73 / 100 Experiência de utilizador

Dispositivos Móveis

Deve corrigir:

Configure o visor
Não há um visor especificado para sua página. Isso faz com que os dispositivos móveis processem
sua página da mesma forma que ela apareceria em uma navegador da área de trabalho, diminuindo
seu tamanho para caber em uma tela de dispositivo móvel. Configure um visor para permitir que
sua página seja processada de forma adequada em todos os dispositivos.

Configure um visor para esta página.

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.
Contact Us e 5 outros são processados com somente 5 pixels de altura (15 pixels em CSS)
final.
Register é processado com somente 5 pixels de altura (15 pixels em CSS) final.
Member Login é processado com somente 8 pixels de altura (21 pixels em CSS) final.
Login to your…to earn points é processado com somente 5 pixels de altura (14 pixels em
CSS) final.
Remember me é processado com somente 4 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
You forgot your password? é processado com somente 6 pixels de altura (18 pixels em CSS)
final.
registered members e 1 outros são processados com somente 8 pixels de altura (22 pixels
em CSS) final.
87 é processado com somente 8 pixels de altura (22 pixels em CSS) final.
Free Website Traffic e 2 outros são processados com somente 7 pixels de altura (20 pixels
em CSS) final.
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Free website t…and websites! e 2 outros são processados com somente 4 pixels de altura
(13 pixels em CSS) final.
Our exchange s…l media pages. é processado com somente 5 pixels de altura (14 pixels em
CSS) final.
We will never…work accounts. e 2 outros são processados com somente 6 pixels de altura
(16 pixels em CSS) final.
All rights reserved. e 1 outros são processados com somente 4 pixels de altura (13 pixels em
CSS) final.
AA CLICK é processado com somente 4 pixels de altura (13 pixels em CSS) final.
Contact Us e 3 outros são processados com somente 4 pixels de altura (13 pixels em CSS)
final.

Considere Corrigir:

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.

A largura do conteúdo da página é 1.000 pixels em CSS, mas a largura da janela de visualização
tem somente 980 pixels em CSS. Os seguintes elementos não se ajustam à janela de visualização:
O elemento <a href="register.php" class="btn-red">Register</a> não se ajusta à janela de
visualização.
O elemento <div class="home-top"></div> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <a href="register.php" class="home-signup">Signup</a> não se ajusta à
janela de visualização.
O elemento <div class="exchange_container">Our exchange s…t our website?</div> não
se ajusta à janela de visualização.
O elemento <div class="exchanges">294 total e…es 1 today</div> não se ajusta à janela
de visualização.
O elemento <h3 class="list-title">A few common q…r mind at ease</h3> não se ajusta à
janela de visualização.
O elemento <li>We do not sell…website hits.</li> não se ajusta à janela de visualização.
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O elemento <li>We never post…your accounts.</li> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <li>We will never…work accounts.</li> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <div class="footer_banners"></div> não se ajusta à janela de visualização.
O elemento <select>English</select> 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="blog.php">Blog</a> e outros 2 pontos de toque estão próximos
de outros pontos desse tipo final.
O ponto de toque <input type="text" name="login" class="l_form-side"> está próximo de
outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <input type="password" name="pass" class="l_form-side"> está próximo
de outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <input type="checkbox" name="remember"> está próximo de outros 2
pontos desse tipo final.
O ponto de toque <input type="submit" name="connect" class="gbut"> está próximo de
outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="recover.php">You forgot your password?</a> está próximo de
outros 1 pontos desse tipo final.
O ponto de toque <a href="faq.php">FAQ</a> e outros 2 pontos de toque estão próximos
de outros pontos desse tipo final.

2 regras corretas

Dispositivos Móveis
Evite intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam
conteúdo
Parece que sua página não tem intersticiais para a instalação de aplicativos que ocultam uma parte
significativa do conteúdo. Saiba mais sobre a importância de evitar o uso de intersticiais para a
instalação de aplicativos.

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

90 / 100 Velocidade
Considere Corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo
acima da borda
Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 5 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
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de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.
Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Otimize a exibição de CSS dos seguintes itens:
http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

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

Otimize as seguintes imagens para diminuir o tamanho em 11 KiB (4% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://aaclick.com/files/banners/b-1_ezk3cv4.jpg
pouparia 4,1 KiB (12% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://aaclick.com/files/banners/b-1_k0g8fwtn1f.jpg
pouparia 3 KiB (23% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://aaclick.com/theme/coffee/customimages/banner-bg.jpg pouparia 1,8 KiB (1% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/t
xt_ffffff/border_5A5046/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/
pouparia 1,5 KiB (9% de redução).
A compactação sem perda de dados de http://aaclick.com/theme/coffee/customimages/home-img1.png pouparia 537 B (28% de redução).

Desktop

8 regras corretas

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

Ativar compactação
Você ativou a compactação. Saiba mais sobre como ativar a compactação.

Aproveitar cache do navegador
Você ativou o armazenamento em cache do navegador. Saiba mais sobre as recomendações para o
armazenamento em cache do navegador.

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.

Desktop

Priorizar o conteúdo visível
Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre como priorizar o
conteúdo visível.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

