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Introdução

Nesta palestra vamos apresentar algumas 
técnicas para melhorar o desempenho do seu 

site WordPress em três lados:



  

SPDY: HTTPS eficiente

● Um protocolo de rede criado pelo Google com o objetivo de deixar a web 
mais rápida

● Limpa e compacta os cabeçalhos de requisição e resposta, o que diminui o 
uso de banda e o tempo de carregamento das páginas

● Possibilita o download de múltiplos elementos com uma única requisicao
● Com a utilização do chamado server push é possível enviar um arquivo 

mesmo antes dele ser requisitado, como o style.css do seu tema



  

SPDY: HTTPS eficiente



  

W3 Total Cache

● Excelente plugin de cache para WordPress
● Traz diversas funções de cache, CDN e minify, focadas em 

melhorar o desempenho do seu site
● Mais de 3,8 milhões de downloads via WordPress.org
● Desenvolvido pela W3 EDGE



  

W3 Total Cache
Por que devemos usá-lo?

● Reduz o uso de recursos do servidor
● Se bem configurado, seu site poderá carregar até 10x mais rápido
● SEO: a velocidade de carregamento do site influencia no 

posicionamento do site no Google e outros buscadores
● Pode reduzir o uso de largura de banda devido a compressão de 

conteúdo



  

W3 Total Cache
Page Cache: o que é?

● Cache baseado em URLs
● No primeiro acesso a determinada 

URL, um arquivo estático com o 
conteúdo é criado dentro do cache

● Os próximos acessos para mesma 
URL são carregados do cache, 
reduzindo o uso de recursos do PHP 
e MySQL



  

W3 Total Cache
Page Cache: Disk

● Disk Basic: carrega os arquivos do cache por meio de scripts 
PHP

● Disk Enhanced: carrega os arquivos do cache sem quaisquer 
scripts PHP, tende a ser mais efetivo que o Basic



  

W3 Total Cache
Page Cache: OpCode

● Alternative PHP Cache (APC): excelente ferramenta de OpCode. No entanto foi 
descontinuada desde o PHP 5.5, em virtude do Zend Optimizer

● eAccelerator: o desenvolvimento do eAccelerator está parado há mais de 2 anos, 
portanto não utilize esta opção

● XCache: excelente ferramenta de OpCode. O projeto existe faz mais de 8 anos, no 
entanto é mantido somente por uma pessoa

● WinCache: opção disponível para servidores IIS rodando PHP. Para habilitar este 
método, é necessário instalar a extensãoWinCache no servidor



  

W3 Total Cache
Page Cache: Memcached

● Armazena os dados na memória, mantendo o nome, valor, 
tempo de expiração, tamanho e algumas flags específicas

● Eficiente método para cache de objetos
● Ao utilizar esta opção, provavelmente você aumentará o uso 

da memória do seu servidor



  

W3 Total Cache
Page Cache: qual método devo escolher?

● Os métodos OpCode e Memcached tendem a ser mais rápidos, pois o cache 
carregará diretamente da memória. Portanto, são uma boa opção se você dispor 
de bastante memória para dedicar à eles

● Já os métodos Disk, apesar de serem um pouco mais lentos, podem se tornar 
mais viáveis em servidores compartilhados ou VPSs com pouca memória 
disponível, ou ainda caso queira poupar memória para processar outras 
informações

● Se ainda assim está na dúvida de qual escolher, você pode testar a performance 
do seu site método-por-método usando as dicas que daremos em breve



  

W3 Total Cache
Browser Cache

● É o cache presente nos navegadores web
● No W3TC é possível determinar, por exemplo, quanto tempo 

as imagens, arquivos JS, CSS, HTML, dentre outros, ficarão 
cacheados no navegador do usuário

● Permite a compressão dos cabeçalhos HTTP via gzip



  

W3 Total Cache
Object Cache

● O WordPress possui uma classe de object cache, no entanto 
ela não é persistente

● Em outras palavras, a informação carregada é mantida na 
memória somente até o fim da requisição atual



  

W3 Total Cache
Object Cache

● No W3TC, o object cache armazena uma cópia do objeto, seus 
atributos e valores em formato JSON

● Além disso, a informação passa a ser mantida de forma 
permanente, pois não é perdida ao término da requisição

● É possível determinar um intervalo para limpeza do cache, bem 
como uma lista de objetos que não devem ser cacheados



  

W3 Total Cache
Database Cache

● Cache de queries específicas do MySQL
● Permite determinar o tempo de caching
● Também é possível determinar termos específicos que, se 

presentes no SQL, não farão o cache da query
● Armazena a tabela, campos e valores em formato JSON



  

W3 Total Cache
Fragment Cache

● Essa tecnologia permite fazer caching de partes do site por 
meio de hooks específicos do tema

● Atualmente somente os temas usando Genesis Framework 
são compatíveis com essa tecnologia no W3TC



  

W3 Total Cache
Minify

● Remove caracteres “desnecessários”, acarretando na 
redução do tamanho do arquivo

● Deve ser utilizado com cautela
● Permite a seleção dos arquivos que devem minificados e 

combinados



  

W3 Total Cache
CDN

● Indicado para quem recebe tráfego de diversas localizações 
(geograficamente distribuído)

● Reduz o uso de largura de banda do servidor onde seu site está 
hospedado

● Serviços de CDN recomendados:
– Amazon CloudFront

2 datacenters no Brasil, custo variável por mês (on-demand)

– CloudFlare
1 datacenter no Brasil, custo fixo por mês



  

StudioPress Accelerator

● Solução de page caching, resultando em mais velocidade para seu 
site e menos carga no seu servidor

● Também indicado para quem deseja reduzir o uso de largura de 
banda do servidor onde o site está hospedado

● É possível determinar o continente onde o serviço estará localizado
● Proteção contra ataques de força bruta
● Baixo custo mensal para manter o serviço



  

Autoloaded Options
O que é a Options API?

● Atualmente a Options API possibilita o armazenamento de 
dados dentro da tabela wp_options do WordPress

wp_options

- option_id
- option_name
- option_value
- autoload

● Todos as opções com autoload=”yes” são carregadas 
automaticamente para dentro do object cache, por meio da 
função wp_load_alloptions(), a cada page load



  

Autoloaded Options
Como as options podem ser um problema?

● Quando o número de autoloaded options é alto, isso 
influencia diretamente na performance do site, tendo em vista 
que elas são carregadas automaticamente a cada requisição

● Quando o tamanho das autoloaded options é grande, isso 
implica no desempenho, pois muitos dados terão de ser 
carregados durante a consulta ao MySQL



  

Autoloaded Options
Como detectar se elas são um problema?

● Execute a seguinte query em seu banco de dados:

● E então use esta tabela como referência:
Total < 1000 && Tamanho < 0,80Mb   => OK
Total < 1000 && Tamanho >= 0,80Mb => Executar query 1 
Total > 1000 && Tamanho < 1,00Mb   => Executar query 2
Total > 1000 && Tamanho >= 1,00Mb => Executar as duas



  

Autoloaded Options
Query 1



  

Autoloaded Options
Query 2



  

Transients API
O que é?

● Possibilita armazenar dados em cache na base de dados
● Muito similar a Options API, usando inclusive a própria 

wp_options para armazenar os dados
● Possui nome personalizado, tempo de expiração e é carregado 

automaticamente
● Se bem usados, podem acarretar em grandes melhorias de 

performance



  

Transients API
Funções da API

● Funções disponíveis no WordPress:
– set_transient()

– get_transient()

– delete_transient()

● Funções para multisites:
– set_site_transient()

– get_site_transient()

– delete_site_transient()



  

Transients API
Quando os transients passam a ser um problema?

● Quando o número de transients é muito alto, a performance 
do site tende a ser afetada devido ao grande número de 
requisições ao banco para carregá-los

● Quando o tamanho dos dados armazenados nos transients 
é muito grande, as requisições ao banco tendem a levar certo 
tempo para processar, prejudicando a performance do site



  

Transients API
Como determinar se estão ajudando ou prejudicando meu site?

● Você pode verificar isso com esta query:



  

Transients API
Limpando os transients

● É possível limpar todos os transients do banco de dados 
rodando a seguinte query:



  

WordPress Scheduled Events
O que é?

São ações programadas para serem executadas automaticamente pelo WordPress.

Exemplos:
● Posts agendados
● Exclusão de transients expirados da wp_options
● Envio de emails de renovação de assinaturas
● Criação de backups do site
● Verificação de updates para temas e plugins



  

WordPress Scheduled Events
Como funciona?

● Por padrão ele rodará apenas se sua página tiver acessos, 
um método não muito confiável

● Carrega em todos os acessos, e caso um evento agendado 
trave por algum motivo, o acesso do seu visitante pode ficar 
consideravelmente lento

● Pode ser implementado no crontab do seu servidor, um 
método muito confiável



  

WordPress Scheduled Events
Como implementar a melhor solução?

Para ativar o crontab precisaremos desativar o cron padrão 
do WordPress. Isso pode ser feito adicionando a seguinte 
linha ao wp-config.php:

● define('DISABLE_WP_CRON', 'true');



  

WordPress Scheduled Events
Como implementar a melhor solução?



  

WordPress Scheduled Events
Como implementar a melhor solução?

Execute o seguinte comando no seu servidor, substituindo 
dominio.com pelo domínio do seu site:

● echo “*/10 * * * * www-data wget -o /dev/null -O /dev/null 
http://dominio.com/wp-cron.php” > /etc/cron.d/wordpress

O comando acima irá executar os eventos agendados do Wordpress a 
cada dez minutos via crontab



  

FV Gravatar Cache

● Apesar de ser um ótimo serviço, o Gravatar acaba tendo sérios 
problemas de performance por vezes

● Gravatar é salvo e hospedado no seu servidor
● Permite total controle do cache de navegador, permitindo a 

integração com o W3 Total Cache
● Cache criado de duas formas, no envio do comentário e via cron job



  

Efficient Related Posts

● Posts relacionados configurados no dashboard do WordPress
● Lista de itens ao invés de miniaturas
● WordPress Related Posts by Zemanta é uma alternativa com 

miniaturas 



  

Genesis Simple Share

● Elimina a dependência dos lentos servidores do Facebook, Twitter 
e Google

● Hospeda tudo no seu servidor e permite total controle do cache de 
navegador



  

Pingdom para otimização front-end

● Ótima ferramenta para descobrir problemas de performance front-
end e corrigi-los

● Mantem histórico dos testes para analise de melhorias



  

Pingdom para otimização front-end



  

Load testing com Blitz.io

● Ferramenta paga para load testing de websites, servidores e 
aplicações web

● Perfeita para descobrir gargalos e otimizar servidores web, além 
do planejamento de capacidade



  

Load testing com Blitz.io



  

Load testing com Blitz.io



  

Outras estratégias de performance

● Lazy loading
● Otimização de imagens
● Genesis Framework ou otimização de temas
● Desenvolvimento de temas com otimização front-end em 

mente



  

Dúvidas?
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