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Wie ben ik?

Bio Ramon Fincken, 1984
MSc. Medical Informatics 

Gestart met WordPress 2009, WP 2.5 (!)
Eigen CMS vs WP

WordCamps WCNL 6 (allemaal)

Eigenaar van ManagedWPHosting.nl en MijnPress.nl

Plugins in WP.org repo 25



  



  

Inhoud

● De drie snelheidsgeboden
● Onder de motorkap
● Drie typen snelheid
● Mythen

– Admin-ajax / wp-cron is traag

– Een 100/100 page speed is op iedere site haalbaar

– Een CDN versnelt je site

– Meer PHP geheugen versnelt je site

– Meer plugins = tragere site



  

De drie snelheidsgeboden

● Zo weinig mogelijk (DNS) connecties

● Zo weinig mogelijk data "over de lijn"

● Als je al data moet sturen, zorg dat deze zo 
snel mogelijk aankomt



  

De drie snelheidsgeboden

1. Zo weinig mogelijk (DNS) connecties

Parallel downloaden vs DNS lookup

Samenvoegen

CSS stylesheets

JS Javascript bestanden

Image sprites (last resort)



  

De drie snelheidsgeboden

2. Zo weinig mogelijk data "over de lijn"

Page cache, Dynamisch versus statisch

Dit kan je redden, zelfs bij webshops
Plugin: Warm Cache

Hosting

Gzip, memcached, varnish

CDN

Compressie



  

De drie snelheidsgeboden

3. Als je al data moet sturen, zorg dat deze zo snel mogelijk aankomt

Hosting!

Page cache
– Disk vs RAM Plaatje: http://www.laptopmag.com/images/wp/purch-api/incontent/2012/07/ramdisk-charts.jpg

Varnish

404s en CSS/JS

Load en cache
Hierover dadelijk meer (onder de motorkap)

CDN

Hierover dadelijk ook meer (mythen)



  

Onder de motorkap

Soms moet je gewoon weten hoe het werkt

index.php → wp-blog-header.php → wp-
load.php → wp-settings.php → MAGIC!

Wie bekijkt wel eens de code?



  



  



  



  



  

Drie typen snelheid

● Bezoeker snelheid / Cache snelheid

● Echte snelheid

● Piekverkeer snelheid (en ook uptime ..)



  

Drie typen snelheid

1. Bezoeker snelheid / Cache snelheid

Meten is weten?

Gtmetrix, Google page speed, ApacheBench, Webpagetest.org, etc etc

Page cache kan je redding zijn

Dynamische of statische site?

Page cache kan vaker dan je denkt

Houd je cache warm!

https://wordpress.org/plugins/warm-cache/

https://wordpress.org/plugins/warm-cache/


  

Drie typen snelheid

2. Echte snelheid

Zeg .. log eens in?

Of plaats een commentaar ..

Dit is het belangrijkst

Inlog
Cache rebuild (Denk ook aan warm cache)
En wees ook lief voor je server ;)

Ook hier .. 

Hosting (PHP versie, hoeveel sites, memcached, etc..)



  

Drie typen snelheid

3. Piekverkeer snelheid (en ook uptime ..)

Wat als je in het nieuws komt?

Hoe snel wil je het hebben?
En mag je site/server ook online blijven?

Ook hier .. 

Kies schaalbare/stabiele hosting



  

Mythen

● Admin-ajax & wp-cron is traag

● Een 100/100 page speed is op iedere site haalbaar

● Een CDN versnelt je site

● Meer PHP geheugen versnelt je site

● Meer plugins = tragere site



  

Slot

● Bedankt!

● Uitgebreider nalezen?
https://www.ManagedWHPosting.nl/category/the-quest-for-speed/

https://www.managedwphosting.nl/blogupdate/

● Specifieke vraag?
Stel hem in de pauze of mail me op ramon@ManagedWPHosting.nl

● Straks nog tijd over?
Dan kunnen we een site live bekijken en analyseren

https://www.ManagedWHPosting.nl/category/the-quest-for-speed/
https://www.managedwphosting.nl/blogupdate/


  


