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capítulo 1
introdução

Quando surgiu a ideia de escrever um livro sobre performance de aplica-
ções .NET; fui questionado na internet por alguns programadores: “Mas 
por que se preocupar com a performance, se atualmente todos têm banda 
larga e computadores rápidos?”

Primeiro, porque performance não se refere somente ao tempo de resposta 
de uma operação e/ou aplicativo. O desempenho depende também da 
quantidade de recursos que o aplicativo consome, em relação à CPU, 
memória, E/S do disco e E/S da rede.

O tempo de resposta é o reflexo do uso eficiente dos recursos do sistema. 
Um desenvolvedor de aplicativos .NET não deve ver a performance pela 
perspectiva do usuário. Para este, interessa o tempo de resposta e a dis-
ponibilidade do aplicativo, mas para um desenvolvedor, o foco deve ser 
o gerenciamento e uso correto dos recursos disponíveis, obtidos, basica-
mente, por meio de técnicas de programação e configuração adequadas.

Se você utiliza os recursos do sistema inadequadamente, ou servirá menos 
usuários, ou mais, mas de forma precária, com tempo de resposta alto ou 
até com perda de conexão.

Os objetivos da performance são:

•	 reduzir	o	tempo	de	resposta	de	uma	operação,	de	um	recurso	ou	
de uma aplicação;

•	 diminuir	o	tempo	de	processamento;

•	 otimizar	a	quantidade	de	recursos	que	o	aplicativo	está	consumindo,	
em relação à CPU, memória, E/S do disco e E/S da rede.
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Ao atingir os objetivos de desempenho, o aplicativo pode atingir as metas 
de uso desejadas, como:

•	 servir	mais	usuários;

•	 servir	um	número	maior	de	usuários	simultaneamente;

•	 processar	mais	transações;

•	 processar	um	volume	maior	de	dados.

Para atingir os objetivos de desempenho e, posteriormente, as metas 
previstas para o aplicativo, é necessário que você implemente os seguintes 
princípios de design:

•	 diminua	a	quantidade	de	solicitações,	ou	seja,	minimize	o	vaivém	
de solicitações e respostas pela rede;

•	 reduza	a	quantidade	de	informações	enviadas	pela	rede;

•	 minimize	o	tamanho	de	páginas;

•	 armazene	em	cache	os	recursos	compartilhados;

•	 evite	trabalho	desnecessário;

•	 evite	múltiplos	processos	e/ou	servidores;

•	 diminua	o	tempo	de	bloqueio	de	uma	operação.

1.1 minimize as idas e vindas de solicitações e respostas pela rede
Minimize as solicitações HTTP combinando arquivos .css, .js e imagens 
em	um	único	arquivo.	Diminua	a	quantidade	de	recursos	por	página,	use	
cache, Ajax e validação do lado do cliente e do servidor. Isso, consequen-
temente, também diminui as solicitações.

1.2 reduza a quantidade de informações enviadas pela rede
Recupere somente as linhas e colunas das tabelas do banco de dados de 
que você realmente necessita. Isso se aplica a instruções SQL, LINQ e stored 
procedures. Além disso, evite armazenar figuras, imagens e fotos no servidor 
de banco de dados. Use o servidor web, pois, dessa forma, você não precisará 
enviar	as	fotos	de	produtos,	por	exemplo,	pela	rede.	Basta	carregá-las	do	HD.
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1.3 Armazene em cache os recursos compartilhados
Coloque	no	 cache	páginas	muito	 acessadas	 e	 com	conteúdo	estático,	
ou seja, páginas com dados não alterados com frequência ou que sejam 
difíceis de recuperar ou de criar.

1.4 evite trabalho desnecessário
O trabalho desnecessário pode ser evitado por meio de cache e validação 
de entradas de dados no cliente. Evite que o servidor web ou de banco de 
dados execute um trabalho desnecessário, como conversões desnecessárias, 
que o aplicativo dispare exceções, como:

try {

} catch (Exception ex) {

 throw;

} try {

} catch (Exception ex) {

 throw;

}

que execute instruções de forma incorreta, assim:
List<int> lst = new List<int>();

em vez de:
List<int> lst = new List<int>(20000000);

Obs.: poderíamos resumir quase todo o livro neste tópico, pois centenas 
de tópicos abordados se enquadram na categoria “Evite trabalho 
desnecessário”.

1.5 evite múltiplos processos e/ou servidores
Quanto mais processos ou servidores um recurso necessita percorrer, 
mais demorada é a conclusão da tarefa. Por exemplo, um aplicativo que 
roda	em	múltiplos	 servidores	é	mais	 lento,	pois	a	aplicação	web	roda	
em um servidor, a camada de negócios, em outro, e, por fim, o banco 
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de dados em um terceiro servidor. A comunicação entre os servidores 
reduz a performance, mas felizmente aumenta a segurança do aplicativo. 
Observe a figura 1.1:

Usuário IIS BDASP.NET Web Services Enterprise Services

Servidor de aplicativos
Servidor do

Banco de DadosServidor Web

Figura 1.1 – Cenário de um aplicativo distribuído em múltiplos servidores.

Obs.:	divida	o	aplicativo	em	múltiplos	servidores,	quando	for	exigido	
alto nível de segurança, em seguida teste e compare a performance.

1.6 diminua o tempo de bloqueio de uma operação
Geralmente, temos a impressão de que se executamos todas as tarefas de 
uma	única	vez,	diminuímos	o	 tempo	de	resposta	de	um	aplicativo.	Por	
exemplo, você tem uma stored procedure que executa três instruções select, 
duas instruções insert e uma instrução update. Logicamente, a impressão é de 
que esse aplicativo é mais rápido que outro que executa todas essas tarefas 
individualmente, mas, pode ocorrer o contrário, porque, ao executar seis 
tarefas ao mesmo tempo, você bloqueia o aplicativo e impede que outras 
sejam executadas paralelamente. Portanto, evite tarefas de longa duração.

1.7 minimize o tamanho das páginas
Reduza o tamanho das páginas .htm, .html, .asp, .aspx, .ascx, .asmx, .cshtm, .cshtml 
etc. retirando todos os espaços em branco. Quando digo todos, refiro-me 
a espaços simples, duplos, tabs, quebras de linha. Por exemplo, a página 
principal do website da Novatec contém, inicialmente, 46,7 KB. Após a 
retirada	dos	espaços	em	branco,	esse	número	caiu	para	somente	31	KB	
(valor referente às marcações HTML da página, sem incluir código CSS, 
JavaScript, fotos de livros). Em um website com mil acessos simultâneos 
ou por hora, 15,7 KB correspondem a muitos megabytes de economia de 
largura de banda. 
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Para diminuir o tamanho da página, transforme isto:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

 </head>

 <body>

  <form id="form1" runat="server">

   <div>

   </div>

  </form>

 </body>

</html>

nisto:
<!DOCTYPE html><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta charset="utf-8" 
/><title>Título da página</title><link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon"  
/></head><body><form id="form1" runat="server"><div></div></form></body></html>

Essa é a técnica adotada pelo Google. Acesse e exiba o código HTML 
da página inicial do Google e observe que todos os espaços em branco 
foram retirados do código.

Obs.: use um editor HTML, como o FastHTML, para retirar os espaços 
em branco das páginas.

Crie sempre páginas leves:

•	 reduza	a	quantidade	de	recursos	por	página;

•	 reduza	o	tamanho	e	a	quantidade	de	fotos	e	imagens	na	página;

•	 implemente	um	mecanismo	de	compactação	de	páginas.

Obs.: no começo do ano 2000, recomendava-se a criação de páginas com 
tamanho máximo de 32 KB. Atualmente (primeiro semestre de 2013), 
a página inicial de alguns sites tem mais de 3 MB. Ao desenvolver uma 
aplicação web no Brasil, leve em consideração que muitos usuários 
ainda têm conexões discadas (muitos leitores vão discordar disso, 
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mas a maioria das companhias telefônicas ainda mantém planos 
para conexões discadas) ou banda larga de baixa qualidade (algumas 
empresas oferecem “banda larga” de 300 KB).

1.7.1 Comentários
O usuário que acessa uma página de um website não necessita saber 
detalhes sobre o funcionamento do código, então, prefira comentários 
ASP.NET:

<%--Este é um comentário ASP.NET--%>

em vez de comentários HTML, que são visíveis no código HTML da 
página:

<!--Este é um comentário HTML-->

Benefícios:

•	 reduz	a	quantidade	de	informações	enviadas	pela	rede;

•	 reduz	o	tamanho	das	páginas.

1.8 tabelas
O navegador inicia a exibição de uma tabela somente após conhecer o 
tamanho	de	cada	coluna.	Defina	o	tamanho	das	colunas	explicitamente:

<td style="width:200px;">

<td style="width:150px;">

Exemplo:
<table>

 <tr>

  <td style="width:200px;">

   Coluna com 200px

  </td>

  <td style="width:150px;">

   Coluna com 150px

  </td>

 </tr>

</table>
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1.9 reduza o número de elementos dOm
Quando	você	usa	JavaScript	e/ou	jQuery,	o	número	de	elementos	DOM	
que precisam ser percorridos influencia no desempenho. Limite ao mí-
nimo	os	elementos	DOM	de	cada	página.	Não	existe	um	número	mágico	
ideal de elementos mínimos recomendados. Compare o desempenho de 
seu site com outros semelhantes. A página inicial do website da Novatec 
tem	em	torno	de	700	elementos	DOM.	

Descubra	o	número	de	elementos	DOM	inserindo	o	código	a	seguir	na	
página:

<script type="text/javascript">

 document.write(document.getElementsByTagName('*').length)

</script>

Se preferir, acesse o site:
http://www.webpagetest.org

e	verifique	o	número	de	elementos	DOM	de	uma	página	online.

1.10 defina o conjunto de caracteres
Alguns navegadores processam a saída enviada pelo servidor web somente 
após localizarem a codificação de caracteres no cabeçalho de resposta.

Defina	sempre	a	codificação	de	caracteres	no	cabeçalho	da	página:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ou:
<meta charset="utf-8" />

Exemplo:
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Título da página</title>
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
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1.11 Cuidado com mecanismos de busca
Para	reduzir	o	número	de	solicitações	efetuadas	por	robôs	de	mecanis-
mos de busca a um website, configure as páginas conforme as instruções 
encontradas nos sites listados a seguir:

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/Robots_exclusion_standard

•	 https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots_meta_

tag?hl=pt-BR

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <meta name="robots" content="noindex" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

Obs.: cada mecanismo de busca indexa as páginas à sua maneira. Se 
quiser saber quais são os robôs de mecanismos de busca mais assíduos, 
verifique o histórico de acessos de seu website.

1.12 dns
Um	servidor	DNS	converte	uma	URL,	digitada	na	barra	de	endereços	no	
navegador, em um endereço IP. O endereço IP resultante é armazenado 
em	um	repositório	temporário	chamado	cache	DNS.

Quando o usuário digita uma URL de um site na barra de endereços do 
navegador,	o	cache	DNS	é	consultado.	Se	o	endereço	IP	for	encontrado,	o	
servidor	DNS	não	será	consultado.
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Você	pode	consultar	todas	as	entradas	armazenadas	no	cache	DNS	digi-
tando: ipconfig	/displaydns no prompt de comando.

Para	limpar	o	cache	DNS,	digite	no	prompt	de	comando:	ipconfig	/flushdns

Um	website	deve	reduzir	o	número	de	domínios	(algumacoisa.com, algumacoisa.
com.br) utilizados pelo aplicativo. Use no máximo quatro. Cada domínio 
significa	uma	consulta	extra	ao	servidor	DNS.	Uma	consulta	demora	em	
média de 20ms a 120ms.

Você	pode	 antecipar	 a	 resolução	DNS	para	os	domínios	usados	pelo	
aplicativo. Basta, incluir as linhas a seguir no cabeçalho da página inicial 
do website:

<link href="//NomeDoDimínio" rel="dns-prefetch" />

<link href="http://NomeDoDimínio" rel="prefetch" /><!– IE9+ –>

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="//imagens.novatec.com.br" rel="dns-prefetch" />

  <link href="http://imagens.novatec.com.br" rel="prefetch" /><!– IE9+ –>

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

Se	você	quiser	 saber	mais	 sobre	 servidores	DNS,	 consulte	 a	 ajuda	do	
Windows ou o site:

http://www.juliobattisti.com.br/artigos/windows/tcpip_p8.asp

1.13 Ícone
Quando um usuário acessa a página de um website pela primeira vez, o 
navegador busca um ícone para exibir ao lado esquerdo da barra de endere-
ço; quando encontra o ícone, este é exibido e adicionado ao cache. A partir 
desse momento, as demais páginas usam o ícone armazenado no cache.
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Se você não fornece um ícone para a página, o navegador faz uma busca 
pelo ícone para cada página acessada pelo usuário, ou seja, desperdiça 
recursos.

Insira na página inicial do website a linha a seguir:
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

 </head>

 <body>

  <p>Conteúdo da página</p>

 </body>

</html>

Crie e grave o arquivo favicon.ico na raiz do aplicativo.

Obs.: mantenha o ícone com o tamanho de 1 KB e defina o tempo (pode 
ser de alguns meses) que ele deve permanecer no cache.

1.14 Javascript
Quando o código JavaScript é carregado ou executado, o carregamento 
da página ASP.NET é bloqueado.

Carregue imagens e arquivos .css antes do código JavaScript. Nenhum 
texto, imagem, arquivo .css é carregado enquanto o código JavaScript não 
for completamente carregado e/ou executado.

Não carregue o código JavaScript na tag head (somente quando estrita-
mente necessário). O usuário aprecia a sensação de que algo está acon-
tecendo, como uma imagem sendo carregada, um texto surgindo na tela 
etc.	Para	exibir	o	conteúdo	da	página	rapidamente,	reduza	o	bloqueio	de	
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processamento dela. Carregue as informações da página, as imagens e o 
arquivo .css antes do código JavaScript.

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="estilo.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

 </head>

 <body>

  <p>Conteúdo da página</p>

  <script type="text/javascript" src="Scripts/arquivo.js"></script>

 </body>

</html>

Assim, quando a página for bloqueada para a execução do código JavaS-
cript,	o	usuário	já	poderá	visualizar	na	tela	o	conteúdo,	as	imagens	e	a	
formatação aplicada com CSS. 

1.14.1 Limite o número de arquivos .js
Você pode executar pequenos blocos de código JavaScript diretamente 
dentro da tag head. Insira o restante do código JavaScript em, no máximo, 
dois arquivos .js:

<script type="text/javascript" src="Scripts/arquivo.js"></script>

Limite	o	número	de	scripts	por	página.	Divida	o	código	JavaScript	em	
dois arquivos. Um deve conter o código executado quando a página é 
carregada e o outro, o código executado após o carregamento dela.

Obs.:	para	diminuir	o	número	de	 solicitações	HTTP,	combine	vários	
arquivos .js	(locais	ou	remotos)	em	um	único	arquivo.	Consulte	o	tópico	
2.3, “Bundling e minificação”.
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1.14.2 Carregue arquivos .js sem bloquear a página
Você pode carregar um arquivo JavaScript sem bloquear a página usando 
Document	Object	Model	–	DOM.

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <script type="text/javascript">

   var obj = document.createElement("script");

   obj.type = "text/javascript";

   obj.src = "Scripts/arquivo.js";

   document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(obj);

  </script>

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

1.14.3 elimine conteúdo desnecessário de arquivos .js
Elimine qualquer função ou comentário desnecessário. Quanto menor 
o arquivo .js, menor é o tempo de carregamento e você ainda diminui a 
quantidade de informações enviadas pela rede.

Alguns softwares podem ajudá-lo na tarefa de eliminar espaços em branco 
e	conteúdo	desnecessário	de	arquivos	.js:

•	 http://javascriptcompressor.com

•	 http://yuicompressor.codeplex.com

O arquivo jquery-1.7.1.js tem tamanho igual a 252 KB. Quando elimina-
mos os espaços em branco e os caracteres desnecessários, esse tamanho 
é reduzido para 103 KB.

Observe os resultados obtidos com outras simulações:
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modo usado tamanho
jQuery 252 KB

jQuery + YUI Compressor 103 KB

jQuery + javascriptcompressor 135 KB

jQuery + gzip 71,4 KB

jQuery + YUI Compressor + gzip 35,6 KB

jQuery + javascriptcompressor + gzip 38,5 KB

Obs.:	gzip	é	um	formato	para	compactação	de	conteúdo.

Instale o YUI Compressor .NET via NuGet. Na janela Solution Explorer do 
Visual Studio, clique com o botão direito do mouse na raiz do projeto. Em 
seguida, selecione Manage NuGet Packages.... Na caixa de diálogo Manage NuGet 
Package, procure online por YUI Compressor. Ao localizá-lo, clique em Install.

Importe a namespace Yahoo.Yui.Compressor:
using Yahoo.Yui.Compressor;

Você pode recriar o código listado a seguir para compactar arquivos .js:
private	void	button1_Click(object	sender,	EventArgs	e)	{

 string[] fs = Directory.GetFiles(@"C:\JavaScript");

 foreach (string str in fs) {

  if (Path.GetExtension(str) == ".js") Compactar(str);

 }

}

void	Compactar(string	file)	{

	 using	(StreamReader	sr	=	new	StreamReader(file))	{

	 	 var	js	=	sr.ReadToEnd();

  var jsCompressor = new JavaScriptCompressor();

	 	 var	minifiedjs	=	jsCompressor.Compress(js);

	 	 GravarArquivo(file,	minifiedjs);

 }

}
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void	GravarArquivo(string	file,	string	str)	{

 using (StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\JavaScript\Compactado\" 

	 	 	 +	Path.GetFileName(file)))	{

  sw.Write(str);

 }

}

E .css com YUI Compressor .NET:
using	(StreamReader	sr	=	new	StreamReader(file))	{

	 var	css	=	sr.ReadToEnd();

 var cssCompressor = new CssCompressor();

	 var	minifiedcss	=	cssCompressor.Compress(css);

	 GravarArquivo(file,	minifiedcss);

}

Exemplo:
private	void	button1_Click(object	sender,	EventArgs	e)	{

 string[] fs = Directory.GetFiles(@"C:\Css");

 foreach (string str in fs) {

  if (Path.GetExtension(str) == ".css") Compactar(str);

 }

}

void	Compactar(string	file)	{

	 using	(StreamReader	sr	=	new	StreamReader(file))	{

	 	 var	css	=	sr.ReadToEnd();

  var cssCompressor = new CssCompressor();

	 	 var	minifiedcss	=	cssCompressor.Compress(css);

	 	 GravarArquivo(file,	minifiedcss);

 }

}

void	GravarArquivo(string	file,	string	str)	{

 using (StreamWriter sw = new StreamWriter(@"C:\Css\Compactado\" 

	 	 	 +	Path.GetFileName(file)))	{

  sw.Write(str);

 }

}
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1.14.4 evite document.write()
Não inclua scripts na página por intermédio de document.write():

<script type="text/javascript">

 document.write('<script type="text/javascript" src = "Scripts/arquivo.js">

 <\/script>')

</script>

Prefira innerHTML	ou	manipulação	direta	de	DOM:
<script type="text/javascript">

 var obj = document.createElement("script");

 obj.type = "text/javascript";

 obj.src = "Scripts/arquivo.js";

 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(obj);

</script>

1.14.5 Carregue alguns arquivos .js de forma assíncrona
Arquivos .js grandes, que não contêm código executado quando a página 
é carregada, como, por exemplo, a lista de seguidores do Facebook ou o 
Google Analytics, devem ser carregados na página de forma assíncrona:

obj.async = true;

Exemplo:
<script type="text/javascript">

 var obj = document.createElement("script");

 obj.type = "text/javascript";

 obj.async = true;

 obj.src = "http://www.google-analytics.com/ga.js";

 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(obj);

</script>

Uma conexão assíncrona tem como objetivo desbloquear a página, para 
que	o	restante	do	conteúdo	seja	carregado	paralelamente.
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1.14.6 Cdn
Se	o	seu	aplicativo	implementa	Ajax	e/ou	jQuery,	use	CDN	(Content	De-
livery	Network).	CDN	é	uma	rede	de	servidores	que	hospeda	arquivos	de	
uso comum. Geralmente, os arquivos .js são hospedados nos servidores 
da Microsoft e/ou do Google, entre outros locais.

Você	encontra	a	lista	de	arquivos	CDN	da	Microsoft	no	site:
http://www.asp.net/ajaxlibrary/cdn.ashx

E a lista do Google em:
http://code.google.com/apis/libraries/devguide.html#jquery

Exemplo:
<script src = "http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.1.min.js" 

 type="text/javascript"></script>

Se	a	rede	CDN	da	Microsoft,	por	exemplo,	estiver	indisponível,	seu	aplicati-
vo falhará, pois nenhum arquivo .js será carregado. Teste a disponibilidade 
do serviço. Em caso de falha, utilize uma versão local dos arquivos .js.

Exemplo:
<script type="text/javascript" 

 src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.1.min.js">

</script>

<script type="text/javascript">

	 if	(typeof	jQuery	==	'undefined')	{

  var obj = document.createElement("script");

  obj.type = "text/javascript";

  obj.src = "Scripts/jquery-1.7.1.min.js";

  document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(obj);

 }

</script>

Obs.: seu aplicativo ou página realmente necessita do poder do jQuery? 
Scripts simples podem ser manipulados por meio de código JavaScript 
normal. O jQuery aumenta o tamanho da página e seu tempo de 
carregamento, e a quantidade de informações enviadas pela rede. O artigo 
Comparing jQuery and Native JS - http://jsperf.com/comparing-jquery-and-native-
js/11 compara o desempenho do jQuery com código JavaScript normal.
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1.15 Folhas de estilo Css
Basicamente, as folhas de estilo CSS são utilizadas para fins de formatação 
de elementos de uma página web. Entenda por elemento um texto, um 
link, uma tabela, uma imagem, um controle etc.

Evite usar CSS inline (código direto na página). Insira os seletores CSS 
em um arquivo .css e carregue-o com a tag link no cabeçalho da página:

<link href="estilo.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="estilo.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

O arquivo .css é armazenado no cache pelo navegador. Se você usa CSS 
inline, isso não acontece.

1.15.1 reduza o tamanho dos arquivos .css
As folhas de estilo CSS influenciam negativamente no desempenho do 
aplicativo quando a página exibida no navegador é maior do que deveria 
ser, afetando, assim, o tempo de carregamento da página e também a 
quantidade de informações enviadas pela rede.

Comece reduzindo o tamanho dos arquivos .css. Remova espaços em 
branco e os seletores não usados. Insira todas as propriedades na mesma 
linha. Por exemplo, ao invés de:
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.menu:link {

 text-decoration: none;

 font-family: Verdana;

 color: #FFFFFF;

 font-size: 10px;

 line-height: 20px;

 font-weight: Bold;

}

insira	tudo	em	uma	única	linha:
.menu:link { text-decoration: none; font-family: Verdana; color: #FFFFFF; font-
size:10px; line-height:20px; font-weight:Bold; }

Use o software YUICompressor (ou outro semelhante) para reduzir o 
tamanho de seus arquivos .css e .js.

•	 http://yuicompressor.codeplex.com

•	 http://developer.yahoo.com/yslow/

1.15.2 múltiplos arquivos .css
Divida	o	aplicativo	em,	no	máximo,	três	arquivos	.css., um para a área 
administrativa e dois para os usuários anônimos. Por exemplo, os sele-
tores utilizados no carregamento da página podem ser inseridos em um 
arquivo e os usados, posteriormente, em outro.

Obs.:	para	diminuir	o	número	de	 solicitações	HTTP,	combine	vários	
arquivos .css	 (locais	ou	 remotos)	 em	um	único	arquivo.	Consulte	o	
tópico 2.3, “Bundling e minificação”.

1.15.3 evite bloquear o carregamento da página
Quando um arquivo .css é carregado, a página suspende o carregamento 
do	restante	de	seu	conteúdo:

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />
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  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="estilo.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

Você pode evitar esse bloqueio carregando o arquivo .css por intermédio 
de um pequeno bloco de código JavaScript:

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <script type="text/javascript">

   var obj = document.createElement('link');

   obj.href = "estilo.css";

   obj.type = "text/css";

   obj.rel = "Stylesheet";

   document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(obj);

  </script>

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

1.15.4 Otimize a ordem de execução dos arquivos .css e .js
Como já mencionamos, arquivos .js bloqueiam o carregamento de ar-
quivos .css	e	de	qualquer	outro	tipo	de	conteúdo.	Então,	é	importante	
que você declare os arquivos .css antes dos arquivos .js. Se você declara 
os arquivos .css e .js dessa forma:

<link href="Content/folhadeestilo1.css" rel="stylesheet" />

<script src="Scripts/arquivo1.js"></script>

<script src="Scripts/arquivo2.js"></script>

<link href="Content/folhadeestilo2.css" rel="stylesheet" />

<link href="Content/folhadeestilo3.css" rel="stylesheet" />
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Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="Content/folhadeestilo1.css" rel="stylesheet" />

  <script src="Scripts/arquivo1.js"></script>

  <script src="Scripts/arquivo2.js"></script>

  <link href="Content/folhadeestilo2.css" rel="stylesheet" />

  <link href="Content/folhadeestilo3.css" rel="stylesheet" />

 </head>

 <body></body>

</html>

O arquivo folhadeestilo1.css é carregado, mas os demais arquivos .css 
permanecem bloqueados até que o carregamento dos arquivos .js seja 
completado. Observe a figura 1.2:

Figura 1.2 – Arquivos .css e .js carregados fora de ordem.

Você deve definir a ordem correta, ou seja, primeiramente os arquivos .css:
<link href="Content/folhadeestilo1.css" rel="stylesheet" />

<link href="Content/folhadeestilo2.css" rel="stylesheet" />

<link href="Content/folhadeestilo3.css" rel="stylesheet" />

<script src="Scripts/arquivo1.js"></script>

<script src="Scripts/arquivo2.js"></script>

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>
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  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="Content/folhadeestilo1.css" rel="stylesheet" />

  <link href="Content/folhadeestilo2.css" rel="stylesheet" />

  <link href="Content/folhadeestilo3.css" rel="stylesheet" />

  <script src="Scripts/arquivo1.js"></script>

  <script src="Scripts/arquivo2.js"></script>

 </head>

 <body></body>

</html>

Será economizado um tempo precioso, pois vários arquivos serão carre-
gados paralelamente. Observe a figura 1.3:

Figura 1.3 – Arquivos .css e .js carregados corretamente.

O mesmo se aplica quando temos pequenos trechos de código JavaScript:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="Content/folhadeestilo1.css" rel="stylesheet" />

  <link href="Content/folhadeestilo2.css" rel="stylesheet" />

  <link href="Content/folhadeestilo3.css" rel="stylesheet" />

  <script type="text/javascript">

   alert("Olá!");

  </script>

 </head>

 <body></body>

</html>
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Obs.: atualmente (maio de 2013), os navegadores suportam de 4 a 8 
conexões paralelas. A maioria dos navegadores, incluindo o IE 9 e o 
Firefox 10, suportam no máximo 6 conexões paralelas. Os navegadores 
Opera	10	e	o	IE	10	são	os	únicos	a	suportarem	8	conexões	paralelas.

1.16 imagens
Um blog carrega suas páginas mais rapidamente que um website de 
venda de produtos. Isso porque um usa muitas imagens, fotos e o outro, 
geralmente, apenas texto.

É quase impossível desenvolver um website profissional sem imagens, pois 
o usuário espera que o vendedor exiba fotos dos produtos, por exemplo.

Quando usamos imagens, necessitamos de estratégias para que estas não 
afetem negativamente o desempenho do aplicativo.

•	 primeira estratégia:	reduza	o	número	de	imagens	por	página.	É	preciso	
avaliar a real necessidade de fotos e imagens. Por exemplo, uma 
página que exibe fotos de produtos pode usar menus com textos 
coloridos, em vez de uma imagem para cada item do menu.

•	 segunda estratégia: defina a ordem em que as figuras são carregadas. 
Carregue primeiro as imagens essenciais, em seguida, as importan-
tes e, por fim, as de finalidade estética. Essenciais, importantes e 
auxiliares do ponto de vista do usuário e não do dono do website 
ou do desenvolvedor.

•	 terceira estratégia: reduza o tamanho das imagens e fotos. Teste vários 
formatos (.gif, .jpeg, .png, .webp). Por exemplo, 5k ou 10k a menos em uma 
foto faz muita diferença quando milhares de usuários acessam um 
aplicativo. Para reduzir o tamanho de imagens, use o Image Optimizer 
– http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a56eddd3-d79b-48ac-8c8f-2db06ade77c3/

•	 Quarta estratégia: coloque as imagens do website em um subdomínio 
ou	um	domínio	separado.	Dessa	forma,	você	evita	que	o	aplicativo	
transmita os cookies com a solicitação. Por exemplo, o UOL usa o 
domínio imguol.com, o Twitter usa twimg.com, o YouTube usa ytimg.com 
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e a Amazon usa images-amazon.com. Alguns sites usam subdomínios, 
como img.novatec.com.br, imagens.novatec.com.br, static.novatec.com.br.

Obs.: evite transmitir cookies com arquivos estáticos. Você pode usar um 
subdomínio ou um domínio para todo tipo de arquivo estático, como 
arquivos .js, .css etc. e não somente com arquivos de imagens.

1.16.1 novo formato de arquivos
WebP é um novo formato de arquivos de imagem. Uma imagem média 
no formato WebP tem tamanho de 25% a 34% menor que arquivos .jpg, 
por exemplo.

Baixe no site do Google o conversor para o formato WebP:
https://developers.google.com/speed/webp/

1.16.2 Como carregar imagens, fotos e figuras
Quando o navegador carrega uma imagem pela primeira vez, ele a colo-
ca no cache. Se alguma página solicita a mesma imagem, o navegador a 
carrega a partir do cache.

Carregue	as	imagens	após	a	exibição	do	texto	da	página.	Dessa	forma,	o	
usuário, entretido com a leitura do texto, “esquece” por alguns instantes 
as imagens da página.

Para carregar as imagens na ordem e local desejados, defina as dimensões 
e o id na tag img:

<img id="img1" width="150" height="207" /><br />

<img id="img2" width="150" height="214" />

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

 </head>
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 <body>

  <img id="img3" width="698" height="128" alt="alt curto" /><br />

  <!--Conteúdo da página-->

  <img id="img1" width="150" height="207" alt="alt curto" /><br />

  <img id="img2" width="150" height="214" alt="alt curto" />

 </body>

</html>

Repare que, propositadamente, não definimos o atributo src.

Obs.: defina sempre as dimensões das imagens e mantenha textos curtos 
no atributo alt.

Em seguida, no final da página, insira código JavaScript para carregar 
cada imagem no local definido anteriormente:

<script type="text/javascript">

 document.getElementById("img1").src 

	 	 =	"http://www.novatec.com.br/figuras/capas/9788575222836.gif";

 document.getElementById("img2").src 

	 	 =	"http://www.novatec.com.br/figuras/capas/9788575222492.gif";

 document.getElementById("img3").src 

	 	 =	"http://www.novatec.com.br/figuras/banner/banner_mangas_2011.gif";

</script>

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

 </head>

 <body>

  <img id="img3" width="698" height="128" alt="alt curto" /><br />

  <!--Conteúdo da página-->

  <img id="img1" width="150" height="207" alt="alt curto" /><br />

  <img id="img2" width="150" height="214" alt="alt curto" />

  <!--Outros conteúdos da página-->

  <script type="text/javascript">
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   document.getElementById("img1").src 

	 	 	 	 =	"http://www.novatec.com.br/figuras/capas/9788575222836.gif";

   document.getElementById("img2").src 

	 	 	 	 =	"http://www.novatec.com.br/figuras/capas/9788575222492.gif";

   document.getElementById("img3").src 

	 	 	 	 =	"http://www.novatec.com.br/figuras/banner/banner_mangas_2011.gif";

  </script>

 </body>

</html>

O banner da página é declarado no topo da página:
<img id="img3" width="698" height="128" /><br />

mas	é	a	última	imagem	carregada	na	página:
document.getElementById("img3").src 

	 =	"http://www.novatec.com.br/figuras/banner/banner_mangas_2011.gif";

Lembre-se	de	que	as	imagens	no	cache	diferenciam	letras	minúsculas	de	
maiúsculas,	ou	seja:

<img id="img20" src="/arquivo.jpeg" width="150" height="208" />

é diferente de:
<img id="img20" src="/Arquivo.JpEg" width="150" height="208" />

Padronize os nomes dos arquivos. Por exemplo, coloque tudo em letras 
minúsculas	ou	tudo	em	letras	maiúsculas.

1.16.3 Cache de imagens
O segredo do sucesso com imagens é o cache. Se você sabe qual é a pró-
xima página que o usuário exibirá, carregue antecipadamente as imagens 
da página no cache e acelere o acesso. Use a tag link:

<link rel="prefetch" href="http://www.novatec.com.br/" /> <!-- Firefox -->

<link rel="prerender" href="http://www.novatec.com.br/" /> <!-- Chrome -->

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>
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  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <link href="//imagens.novatec.com.br" rel="dns-prefetch" />

  <link href="http://imagens.novatec.com.br" rel="prefetch" /><!– IE9+ –>

  <link href="http://imagens.novatec.com.br/imagem1.jpg" rel="prefetch" />

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

Ou JavaScript, por exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

 </head>

 <body onload="Carregar()">

	 	 <!--Restante	do	conteúdo	da	página-->

  <script type="text/javascript">

   function Carregar() {

	 	 	 	 var	obj	=	new	Image(0,	0);

    obj.src = "http://imagens.novatec.com.br/imagem1.jpg";

   }

  </script>

 </body>

</html>

1.16.4 Cache
No IIS 7x você pode ativar o cache para arquivos estáticos, como arquivos 
.css, imagens e scripts, configurando o arquivo web.config no diretório onde 
armazena os arquivos estáticos.

Exemplo:
<?xml version="1.0"?>

<configuration>

 <system.web>

  <compilation debug="false" targetFramework="4.5" />
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 </system.web>

 <system.webServer>

  <staticContent>

   <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="2.00:00:00" />

  </staticContent>

 </system.webServer>

</configuration>

Nesse exemplo, o tempo de duração do cache é de dois dias. Arquivos 
estáticos, que não são alterados frequentemente, podem ser armazenados 
no cache por um mês ou até mais.

Se preferir, defina a data e a hora exata em que o cache deve expirar:
<clientCache cacheControlMode = "UseExpires" 

	 httpExpires	=	"Thu,	12	sep	2013	23:00:00	GMT"	/>

Exemplo:
<?xml version="1.0"?>

<configuration>

 <system.web>

  <compilation debug="false" targetFramework="4.5" />

 </system.web>

 <system.webServer>

  <staticContent>

   <clientCache cacheControlMode = "UseExpires" 

	 	 	 	 httpExpires	=	"Thu,	12	sep	2013	23:00:00	GMT"	/>

  </staticContent>

 </system.webServer>

</configuration>

1.16.5 image sprites
Para diminuir a quantidade de arquivos de imagens requisitados pela 
página, use a técnica image sprites, que consiste em combinar várias 
imagens	em	uma	única	imagem.	Observe	a	figura	1.4:
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Figura 1.4 – Combinando duas imagens em uma.

Cada imagem é extraída individualmente e exibida posteriormente na 
página por intermédio dos seletores CSS background e background-position:

div {

 background: url('Imagens/resultado.jpg');

}

<div style="background-position: -0px -0px; width: 143px; height: 207px" />

Exemplo:
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

 <head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Título da página</title>

  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="icon" />

  <style type="text/css">

   div {

    background: url('Imagens/resultado.jpg');

   }

  </style>

 </head>

 <body>

  <div style="background-position: -0px -0px; width: 143px; height: 207px" />

  <br />

 </body>

</html>
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Combine,	em	uma	única	imagem,	as	imagens	pequenas	e	no	formato	.gif 
e/ou .png e reduza os espaços em branco entre elas.

Obs.: no site http://www.spritebox.net/ você pode obter as coordenadas usadas 
pelo seletor background-position.

1.16.6 Cdn
Use	CDN	para	armazenar	e	acessar	seus	arquivos	estáticos.	Na	internet	
você encontra empresas especializadas que oferecem esse serviço:

•	 http://aws.amazon.com/cloudfront

•	 http://www.valuecdn.com

•	 http://www.edgecast.com

•	 http://www.limelight.com

•	 http://www.akamai.com

1.17 download
Você pode baixar no site da Novatec o código utilizado nos testes execu-
tados no decorrer deste livro:

http://www.novatec.com.br/downloads.php


