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Lees dit eerst!
Disclaimer
Voor het verbeteren van de snelheid van onze website hebben wij gesleuteld aan diverse bestanden.
Hier zijn geen experts aan te pas gekomen. Dit document is samengesteld op basis van eigen
onderzoek en ervaringen. Hoewel de auteur heeft getracht om juiste, volledige en actuele informatie
uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de auteur expliciet noch impliciet enige
garantie dat de informatie in dit aangeboden document juist, volledig en/of actueel is.
Aan de inhoud van dit document kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De
auteur aanvaard op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties die worden
uitgevoerd op basis van de inhoud van dit document.
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelen!

Copyright
De auteur, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via dit document
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan
informatie uit dit document te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of rechtmatige toestemming van de
rechthebbende. U mag informatie in dit document wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen
persoonlijk gebruik.
U mag dit document uitsluitend in zijn geheel, zonder enige aanpassing verspreiden zonder
toestemming vooraf, onder voorbehoud dat u de hiervoor geldende voorwaarden in acht neemt. U
mag hiervoor geen vergoeding of wederdienst terugvragen.
Dit document mag in geen enkel geval gebruikt worden als onderdeel van promotionele en
commerciële activiteiten zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
Wij verzoeken u indien u dit document wilt aanbevelen of ter beschikking wilt stellen aan derden, dit
te doen door te verwijzen naar de oorspronkelijke bron om ervoor te zorgen dat u altijd de meest
recente versie van dit document aanbeveelt. Op onderstaand webadres vindt u de diverse
mogelijkheden die u instaat stellen om dit document op de eigen website aan te bieden. Hier vind u
ook de meeste recente versie van dit document: www.ooseoo.com/kenniscentrum
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Inleiding
Wordpress is een prima content management systeem. In eerste instantie werd het veel gebruikt om
blogs mee te bouwen. Veel webdesigners besloten later om er ook websites mee te maken.
Op basis van eigen onderzoek hebben wij de laadtijd van onze website fors verbeterd. In de meeste
gevallen is de laadtijd van onze homepage minder dan 0,5 seconden! Voor we begonnen met
optimaliseren liep dit soms op tot meer dan 7 seconden. Volgens de richtlijnen van Google valt er nu
weinig tot niets meer te verbeteren. Wij hebben niets geoptimaliseerd ten koste van de
functionaliteit.
De voordelen van Wordpress
In vergelijking met andere platformen heeft Wordpress een aantal belangrijke voordelen. Een
belangijkpunt voor velen is dat het gratis is. Daarnaast kent het een zeer actieve gemeenschap van
enthousiaste gebruikers die kennis en ervaringen delen. Omdat het CMS door velen wordt gebruikt
zijn er veel plug-ins die het CMS voorzien van additionele functionaliteiten, die in de meeste gevallen
ook gratis te gebruiken zijn. Wordpress is bovendien prima zoekmachinevriendelijk te maken!
De nadelen van Wordpress
Jazeker, Wordpress heeft ook nadelen. Omdat het zo populair is bij een grote groep gebruikers is het
platform ook populair bij hackers. Deze speuren naar websites met gaten in de beveiliging. Er zijn
heel veel Wordpress websites, dus het is interessant om het internet af te struinen op zoek naar
Wordpress websites die niet voldoende beveiligd zijn. Door de aankondiging van nieuwe updates is
ook automatisch bekend welke veiligheidslekken er in de oudere versies van Wordpress zitten. Dit
maakt het gemakkelijk voor hackers om op zoek te gaan naar websites die deze lekken nog niet
hebben gedicht.
Updates
Updates voor Wordpress zijn meestal patches die achterdeurtjes dichten in de beveiliging. Helaas
heeft open source software regelmatig last van hackers die manieren vinden om binnen te komen.
Voordeel is dat er snel updates verschijnen om dit op te lossen. Wordpress laat zich gemakkelijk
updaten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld JOOMLA!. Er zijn zeer veel verschillende JOOMLA!
versies geïntroduceerd die zo anders zijn dan hun voorganger dat updaten geen mogelijkheid is.
Plug-ins voor Wordpress zijn meestal ook goed te updaten. Het updaten van Wordpress en de
meeste plug-ins leveren in de praktijk weinig problemen op. Toch is het goed om te controleren of
alles na het updaten nog steeds goed werkt.
Van tevoren een back-up maken is een absolute must!
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Waarom is snelheid zo belangrijk?
Gebruikerservaring van bezoekers
Er zijn verschillende redenen waarom je wilt dat je website zo snel mogelijk laad. Allereerst is dit
belangrijk voor de gebruikerservaring.
Internetgebruikers zijn zeer ongeduldig. De informatie moet direct in beeld verschijnen anders haken
mensen af. Een website met een die traag laad kan ervoor zorgen dat je bezoekers al wegklikken nog
voor ze de website gezien hebben. Een website die een langere laadtijd nodig heeft dan twee
seconden begint al bezoekers te verliezen. Is de laadtijd nog trager dan zal het aantal bezoekers dat
afhaakt alleen nog maar groter worden.
Een langzame webshop kost daarom klanten en omzet!
Stel je eens voor dat het niet om een website gaat maar om een webshop. In dat geval kan het
verlies aan omzet behoorlijk oplopen alleen maar omdat je webshop traag is.

Snelheid van de website is een SEO factor
Voor de goede vindbaarheid van een website in Google is de snelheid van een website een steeds
belangrijkere factor aan het worden. Nu veel websites geoptimaliseerd zijn voor een goede
vindbaarheid in Google is dit niet meer genoeg voor een goede positie in de zoekresultaten.
Google heeft voor de meeste onderwerpen een ruime keuze aan websites die het kan tonen in de
zoekresultaten. Het is voor Google niet alleen heel belangrijk dat de zoekresultaten zo relevant
mogelijk zijn maar ook dat de websites in de zoekresultaten een goede gebruikerservaring bieden.
Een snelle website is voor de gebruikerservaring erg belangrijk.
Het commerciële belang van snelle websites voor Google
Niet alleen de gebruikerservaring is een motivatie voor Google om snelle websites te belonen. Voor
elke zoekopdracht vertoont Google namelijk advertenties die relevant zijn aan het onderwerp. Hoe
sneller de websites des te eerder de bezoekers nieuwe zoekopdrachten plaatsen en er dus meer
advertenties kunnen worden vertoond. Voor iedere klik op een advertentie ontvangt Google geld dus
het is voor Google erg belangrijk dat er zo veel mogelijk (Google Adwords) advertenties kunnen
worden vertoond.
Google heeft zelf een eigen browser op de markt gebracht die ontworpen is om websites sneller
weer te geven. U snapt nu waarom. Wie meer wil weten over SEO en/of het adverteren in Google
met Adwords, raad ik aan om het boek ‘’Google Marketing” te lezen. Meer over SEO kunt u ook
vinden in het boek “de kleine SEO voor Dummies”. Beide zijn door mij geschreven.
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De voorbereiding
Het startpunt
Om vast te stellen of we de website kunnen versnellen is het belangrijk om te weten hoe snel de
website nu is. Daarna kunnen we met behulp van diverse tools onderzoeken op welke punten we de
laadtijd van de website kunnen verbeteren. Zorg ook dat Google Analytics op uw website is
geïnstalleerd.
Het is verstandig om alle stappen die nodig zijn om de laadtijd van de website te verbeteren,
gefaseerd uit te voeren. Dit komt omdat de gebruikte tools soms geen real-time data weergeven. Dit
is soms niet altijd even goed te beoordelen. Haal na iedere wijziging of test die wordt uitgevoerd in
ieder geval altijd eerst de browsercache leeg.

Cache van de browser leegmaken
Hoe je de cache van je browser kunt leeghalen hangt af van de browser en de versie die je gebruikt.
Hieronder volgen de stappen voor de meest recente versies van de drie populairste browsers.
Internet Explorer
1.
2.
3.
4.

Klik op de werkbalk van de browser op extra of op het pictogram met het tandwiel
Klik op Internetopties
Klik op het tabblad Algemeen
Klik op Verwijderen in de sectie browsergeschiedenis, vink de Tijdelijke internetbestanden
optie aan

Firefox
1.
2.
3.
4.
5.

Klik op de menubalk van Firefox op Edit (Bewerken)
Klik op Preferences (Voorkeuren) in het menu Edit (Bewerken)
Vouw het menu Advanced (Geavanceerd) uit door op het plusteken te klikken
Klik op Cache
Klik op Clear Cache (Cache leegmaken)

Chrome
1. Klik op de werkbalk van de browser op het pictogram met de drie balkjes
2. Kies voor Extra
3. Selecteer Browsergegevens wissen
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Snelle webhosting
Nog voor je een website hebt gebouwd kun je de website al versnellen door te kiezen voor goede
webhosting. Voor de snelheid van de website is webhosting een zeer belangrijke factor. Vandaar dat
dit onderwerp een eigen hoofdstuk krijgt. Er zijn heel veel aanbieders die webhosting aanbieden. Er
zijn verschillende soorten manieren waarop je een website kunt hosten:

Dedicated server
Dit is de mooiste oplossing. Je website draait op een eigen server in een datacentrum. Het is ook een
zeer kostbare manier van webhosten. Je website draait namelijk op eigen apparatuur. Daarnaast is
het belangrijk dat de server wordt onderhouden en dat alle software (dus niet alleen Wordpress)
regelmatig wordt voorzien van updates. Een goede firewall is ook erg belangrijk anders wordt de
server onherroepelijk gehackt. De meeste webservers draaien op Linux in combinatie met PHP,
Mysql en Apache. Heb je hier geen verstand van dan betekend dit dat je het beheer moet
uitbesteden. In dat geval heb je een managed Dedicated server nodig en die is nog veel duurder. Heb
je meerdere websites dan kan je die waarschijnlijk wel kwijt op een enkele server. Hoeveel is
afhankelijk van de hoeveelheid bezoekers op de website. Een moderne webserver zou in staat
moeten zijn om meerdere websites zonder problemen te hosten.

VPS
Deze manier van webhosten is bijna gelijk aan het hebben van een eigen server. Echter de webserver
waarop je website staat is verdeeld in aparte virtuele servers. Het lijkt alsof je een eigen server hebt
maar in de werkelijkheid is de server opgedeeld in meerdere servers. Deze virtuele servers delen de
hardware maar draaien geheel zelfstandig. Je kunt gerust je eigen server formatteren en herinrichten
zonder dat dit effect heeft op de andere virtuele servers. Onderling hebben de virtuele servers geen
toegang tot elkaar. Een VPS is goedkoper dan een eigen server. Ook hier geldt dat je zelf
verantwoordelijk bent voor de beveiliging en de goede werking van je webserver. Het is mogelijk ook
om een “managed VPS” te nemen maar dat maakt ook deze oplossing een stuk duurder. Het is ook
mogelijk om meerdere websites te hosten op een VPS net als op een Dedicated server. Met een VPS
loop je echter sneller tegen beperkingen aan. De webserver hardware is immers al gedeeld en
virtualisatie software gebruikt ook resources van de hardware. Een VPS is hoeft niet langzamer te
zijn dan een eigen server. In de praktijk is dit door een niet optimale configuratie of niet goed
werkende virtualisatie software vaak wel het geval.
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Shared webhosting
Dit is de goedkoopste optie. Je hebt niet de beschikking over een eigen server. De snelheid hangt af
van de hoeveelheid andere websites die op de server worden geplaatst. Hier heb je geen invloed op.
Net als bij de andere opties is het mogelijk meerdere websites onder een account te hangen. Dan
dien je wel een reseller hostingpakket af te nemen. Niet elke hoster biedt deze optie aan. De prijzen
voor sharedhosting variëren van 1 euro per maand tot enkele tientjes per maand. Dit is vooral
afhankelijk van de hoeveelheid andere websites die op dezelfde server staan. In sommige gevallen
staat je website samen met honderden andere websites op dezelfde (VPS) server! Het prijsverschil zit
ook in de extra mogelijkheden. Mogelijk is er ook een beperking met betrekking tot de datalimieten.
Omdat je geen volledige toegang tot de server hebt, kan je niet altijd gebruikmaken van de opties die
in dit document aanbod komen om de snelheid van je Wordpress website te verhogen.
Heb je al een shared webhosting account en wil je weten wie er allemaal nog meer op dezelfde
webserver staan? Gebruik dan deze handige tool:
http://spyonweb.com/
Vul je eigen webadres in en je ziet direct welke websites er nog meer op de dezelfde server staan of
beter gezegd, wie er via hetzelfde IP adres benaderbaar zijn.

Figuur 1: Hier is goed te zien dat Google beschikt over additionele websites.
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Welke webhoster kiezen?
Ik ga geen aanbevelingen doen welke hoster te kiezen. Wij hebben hele slechte ervaringen gehad
met verschillende webhosters. Daarom weten we dat een goede webhostingpartij heel belangrijk is.
Wij hebben zelfs meegemaakt dat een webhoster zoveel problemen kreeg met zijn servers dat hij de
stekkers eruit trok en met de noorderzon vertrok. Hij runt nu een strandtent op Kreta. Een paar
honderd klanten waren van de ene op de andere dag hun website of webshop kwijt! De webhoster
was onbereikbaar.
Omdat hij ook nog onder zijn eigen naam de domeinen voor zijn klanten registreerde, waren veel van
zijn klanten ook nog eens de domeinnaam kwijt. Die hadden namelijk geen idee waar hij die had
geregistreerd.
Veel, in eerste instantie goede webhosters, gaan ten onder aan hun eigen succes. Ook dit hebben wij
van dichtbij meegemaakt en daarom is er uiteindelijk gekozen voor een Dedicated server die
redundant is uitgevoerd. Dat wil zeggen mocht de server het begeven of onherstelbaar gehackt of
geïnfecteerd worden met ongewenste code dan staat er een reserve server op een andere locatie
klaar die het kan overnemen. Dit geeft ons tijd om eventueel expertise in te huren en om de
problemen op te lossen.
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Tools voor testen en optimaliseren
De snelheid van je website kan je op twee manieren beoordelen. Als eerste kun je natuurlijk de
laadtijd van de websites meten.
Maar je kunt ook bepalen of je het maximale uit je website hebt gehaald voor de snelste laadtijd.
Vaak zijn er veel verbeterpunten die je kunt doorvoeren in de techniek van de website. Deze
aanpassingen zullen de laadtijd van je website snellen.
Er zijn diverse plekken waar je een website kunt laten beoordelen of deze technisch is
geoptimaliseerd voor de beste laadtijd.
De meeste tools zijn online te gebruiken en sommige tools kunnen als plug-in gebruikt worden in
diverse internetbrowsers.

Figuur 2: Er zijn diverse websites waar je de laadtijd van een website kunt checken.
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De tools van Google
Omdat de snelheid van de website een steeds belangrijkere SEO factor aan het worden is, heeft
Google een aantal hulpmiddelen beschikbaar voor het snellen van je website.
Pagespeed Insights
Een website bestaat uit een aantal onderdelen. Met Pagespeed Insights kun je checken of je website
technisch is geoptimaliseerd voor de beste mogelijke laadtijd. Met Pagespeed Insights kom je er snel
achter op welke punt je website nog verbeterd kan worden.
Je website krijgt een cijfer van 1 tot 100. Daarnaast geeft deze tool verbetersuggesties. Indien je
website een hogere score krijgt dan wil dit nog niet zeggen dat deze ook echt snel is. Wat deze tool
wel doet is aangeven of je er alles aan hebt gedaan op gebied van techniek om de laadtijd zo kort
mogelijk te maken.
Deze tool is het uitgangspunt als we op zoek gaan naar verbeterpunten die de website kunnen
versnellen. Op het gebruik van deze tool komen we daarom nog uitgebreid terug.
Pagespeed Insights kun je hier vinden en gebruiken:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
Google Analytics
Google Analytics is een onmisbaar web Analyse tool voor iedere webmaster. Met Google Analytics
kan je ontzettend veel informatie vergaren over de bezoekers van je website en hoe ze door de
website navigeren.
Maar er is meer, veel meer! Voor ons is het van belang om te weten dat je ook veel data kunt
verzamelen over de laadtijden van webpagina’s op je website. Op basis van deze gegevens kun je
gemakkelijk vaststellen of alle webpagina’s snel laden of dat er ruimte is voor verbetering.

Figuur 3: Met Analytics kun je de laadtijden van alle pagina’s van je website inzien. Op deze manier
kun je direct zien welke webpagina’s mogelijk voor optimalisatie in aanmerking komen.
Een Google Analytics account kun je hier aanmaken:
www.google.nl/analytics
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Webpagetest.org
De beste website om de laadtijd van je website te beoordelen is webpagetest.org. Hier kun je de
laadtijd van je website testen vanuit diverse locaties over de hele wereld.
Het ook mogelijk om de snelheid van je website te testen met verschillende browsers. Hierin kan
namelijk nogal wat verschil zitten.
De derde mogelijkheid is de keuze mogelijkheid om ook de snelheid van de internetverbinding mee
te nemen.

Figuur 4: Een overzicht van de testresulaten voor onze website via www.webpagetest.org
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Niet alle opties zijn vanaf alle locaties te selecteren. Het is aan te raden te testen vanaf een locatie
waar ook je website bezoekers zich bevinden. Heb je een Nederlandstalige website en is deze gericht
op bezoekers uit Nederland? Dan is belangrijk dat de testen vanaf deze locatie uitgevoerd worden. Er
zit verschil in testresultaten vanaf de verschillende testlocaties. Het is belangrijk dat de website het
snelste laad vanaf de testlocatie die het dichtste bij de fysieke locatie van de bezoekers is gelegen.
De test op webpagetest.org bestaat uit twee delen. De webpagetest.org doet eerst een test met het
scenario wanneer de website voor de eerste maal door een bezoeker wordt bezocht. Daarna volgt
een tweede test, dit maal met het scenario dat de bezoeker de website eerder heeft bezocht. Indien
de website op de juiste manier is geoptimaliseerd, wordt er hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt
van cache. Dit komt de laadtijd van de website te goede en laat doorgaans een beter testresultaat
zien. Op het gebruik van cache komen we later nog uitgebreid terug.
In het overzicht van figuur 4 zien we dat de test zeer veel informatie weergeeft. Zelfs het overzicht is
uitgebreid te noemen. Binnen dit overzicht kan er worden doorgeklikt naar diverse additionele
diepterapporten.
Indien de bovenste blokken groen zijn dan is dat gunstig. Slechte resultaten zorgen ervoor dat de
blokken van kleur veranderen en andere cijfers krijgen.
De cijfers die worden uitgedeeld lopen van A tot F, conform het Amerikaanse rapportcijfermodel. A is
de beste en F is het slechtste rapportcijfer. Krijg je lagere cijfers van veranderen de blokken ook van
kleur. Het je voor een bepaald onderdeel een F dan wordt het blok rood van kleur.
Boven de blokken staat nog een ander cijfer, de page speed score. Dit is nagenoeg hetzelfde als dat
Google Pagespeed Insights weergeeft. Je kunt op deze pagespeed score klikken om te zoeken naar
knelpunten die in aanmerking komen voor verbetering. Je kunt overigens ook op de blokken klikken
om te analyseren wat er fout gaat en wat er beter kan.
Last but not least kun je op de grafieken klikken in het overzicht van de testresultaten. Hier zie je alle
elementen die worden geladen in de browser van een bezoeker op je website en hoe lang dit duurt.
Website: www.webpagetest.org
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Pingdom.com
De tool van Pingdom kan de laadtijd van de website vanaf verschillende locaties testen. Hier zit ook
Amsterdam als locatie bij.
De test is per webpagina apart uit te voeren, de resultaten zien er ongeveer hetzelfde uit als bij
webpagetest.org. Als extra ten opzichte van webpagetest.org, laat Pingdom ook zien hoe snel de
website is ten opzichte van andere websites die zijn getest.

Figuur 5: Laadtijd resultaten van www.ooseoo.com getest met Pingdom.
Met Pingdom kun je meer dan alleen de laadtijd van de website meten. Je kunt ook de gezondheid
en uptime van de server in de gaten houden. Als je webserver onbereikbaar is, dan kun je een sms of
email ontvangen zodat je direct actie kunt ondernemen.
Pingdom heeft een uitgebreid aantal mogelijkheden:








Laadtijd meten van webpagina’s
Laadtijd van de elementen op de website analyseren
DNS informatie van de server controleren
Ping en traceroutes naar de server uitvoeren
Email en SMS alerts over de beschikbaarheid van de server ontvangen
Integratie met social media
Rapportage mogelijkheden

Pingdom heeft een gratis en een uitgebreidere betaalde versie beschikbaar. Beide varianten kunnen
ook gebruikt worden met een mobiele app. Deze is voor zowel Apple als Android apparatuur
beschikbaar.
Website: tools.pingdom.com
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Starten met de optimalisatie
We hebben alle informatie die we nodig hebben om van start te kunnen gaan. Dit betekent dat we
kunnen beginnen met het optimaliseren van de website.

Wordpress database & plug-ins opruimen
Wordpress is een prima platform om websites mee te bouwen. Een van de voordelen is dat je
gemakkelijk zelf wijzigingen kunt bijhouden. Hiervoor is een database nodig. Deze database wordt
constant aangeroepen om informatie te kunnen weergeven. Dit kan een webpagina zijn maar ook
plug-ins worden via de database aangeroepen. Er zijn heel veel verschillende elementen die beroep
doen op de database. Om ervoor te zorgen dat de database alle requests (verzoeken) kan verwerken,
is het van groot belang dat de database niet bezwijkt onder een grote hoeveelheid verzoeken om
informatie.
Indien de website veel bezoekers ontvangt heeft de database het drukker dan wanneer er een kleine
hoeveelheid mensen de website bezoeken. Het is belangrijk om te weten dat dit niet de enige factor
is die bepaald hoe druk een database het heeft. Het gaat ook om de manier waarop de website met
Wordpress is gebouwd. Maakt je Wordpress website gebruik van veel plug-ins, dan krijgt de database
het hierdoor extra druk. Het is belangrijk om zo weinig mogelijk plug-ins te gebruiken. Verwijder
daarom alle plug-ins die je niet nodig hebt, want ook plug-ins die je niet gebruikt maar wel
geïnstalleerd zijn, doen een beroep op de database!
Plug-ins zijn in de meeste gevallen van toegevoegde waarde. De populaire plug-ins worden
regelmatig verbeterd middels updates. Dit geldt echter niet voor alle plug-ins. Plug-ins die niet
worden voorzien van updates of slecht zijn geprogrammeerd, kunnen niet alleen problemen
opleveren voor de werking van de website zelf maar ze kunnen ook de database onnodig veel
belasten.
Wees dus kritisch bij het selecteren van plug-ins en overweeg goed of je deze wel echt nodig hebt.

De Wordpress database optimaliseren
Met de database heb je alleen tijdens het installeren van Wordpress te maken gehad. Het is
belangrijk om ervoor te zorgen dat de database zo effectief mogelijk zijn werk kan doen. Door
onnodige plug-ins te verwijderen kun je de database zo “slank” mogelijk houden zodat deze zo goed
mogelijk zijn werk kan doen.
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Je kunt een database optimaliseren. Hiervoor hoef je niet per se heel technisch onderlegt te zijn. Het
kan met een plug-in zoals deze:
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-optimize/
Maar zoals gezegd is het aan te bevelen om geen onnodige plug-ins te installeren ten behoeve van
de database, zodat deze geen vertragende factor vormen voor de snelheid van de website.
Wie de database zelf heeft aangemaakt weet dat je de database kunt beheren met phpMyAdmin.
Deze grafisch interface stelt je in staat om de database te beheren.
Vrijwel elke hostingprovider stelt je instaat om een database te beheren met phpMyAdmin.
Raadpleeg de documentatie waar en hoe je deze database beheertool kunt vinden en gebruiken.
Meestal is phpMyAdmin te benaderen via www.jouwdomein.com/phpMyAdmin. Anders via kan dit
via het webhosting controlepaneel. De meest gebruikte controlepanelen Plesk en Directadmin
ondersteunen deze mogelijkheid.
Het optimaliseren van de database via phpMyAdmin is niet moeilijk. Selecteer in PhpMyAdmin de
juiste database. Selecteer alle tabellen en kies voor de optie “optimaliseer tabel”.

Figuur 6: Zo optimaliseer je gemakkelijk zelf een Mysql database in phpMyAdmin.
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Afbeeldingen optimaliseren
De bestandsgrootte van afbeeldingen bepalen voor een groot gedeelte de laadtijd van een website.
In de meeste gevallen zijn op gebied van het optimaliseren van afbeeldingen veel
snelheidsverbetering te behalen.
Om het maximale te behalen uit het optimaliseren van afbeeldingen, is het belangrijk om iets dieper
in de materie te gaan.

Gif, JPEG of PNG?
Er zijn diverse bestandsformaten die geschikt zijn voor het web. Het is niet eenduidig aan te geven
welke je het beste kunt gebruiken. Dit komt omdat dit voor elke situatie verschillend is.
Vanuit design oogpunt is soms gewenst om afbeeldingen te gebruiken die een transparante
achtergrond hebben. In dit geval valt JPEG af omdat dit bestandsformaat geen transparante
achtergronden ondersteund.
Soms is een JPEG bestandsformaat echter toch wel de juiste keuze. Foto’s opgeslagen als JPEG zijn
meestal het kleinste vergeleken met GIF en PNG. Voor illustraties zoals buttons is PNG vaak de beste
optie.
Voor plaatjes die als een diashow verspringen (animated GIF) is het GIF formaat de enige optie.
Er zit soms veel verschil in bestandsgrootte voor precies dezelfde afbeelding indien deze wordt
opgeslagen in verschillende bestandsformaten. Het kiezen van het juiste bestandsformaat kan soms
slechts een tiende zijn van de bestandsgrootte van precies hetzelfde bestand, opgeslagen in heen
ander bestandsformaat.
Binnen Adobe Photoshop kun je bestanden in twee verschillende PNG indelingen opslaan. PNG-8 en
PNG-24. In de meeste gevallen kun je zonder dat dit zichtbaar is het bestand beter opslaan in het
PNG-8 formaat. Dit scheelt erg enorm in grootte terwijl het optische verschil nauwelijks zichtbaar is.
Om afbeeldingen op te slaan in een zo gunstig mogelijk bestandsformaat in Photoshop kies je voor:
Bestand en selecteer je de optie “Opslaan voor web en apparaten”.
Hier kun je kiezen voor diverse verschillende bestandsformaten. Hier wordt ook direct weergegeven
hoe groot het bestand zal zijn wanneer het wordt opgeslagen in de gekozen bestandsindeling.
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Figuur 7: Zo sla je bestanden op die gemaakt zijn voor het web.
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Figuur 8: Hier is goed te zien dat het enorm scheelt welk bestandsformaat je gebruikt om een
afbeelding op te slaan.

Photoshop alternatieven
Heb je geen Photoshop dan kun je ook alternatieve software gebruiken waarmee je afbeeldingen in
het meeste gunstigste bestandsformaat zo klein mogelijk kunt opslaan.
Google maar eens op de term “image optimizer” en u zult vinden. Om ervoor te zorgen dat het
comprimeren van bestanden niet ten koste gaat van de kwaliteit is het verstandig om voor een
software oplossing te kiezen die bestanden lossless (zonder kwaliteitsverlies) kan verkleinen.

Smush.it
Veel gebruikt om afbeeldingen te verkleinen is Smush it. Deze tool van Yahoo is online te gebruiken.
Je hoeft dus geen software installeren en is daarom zeer gebruiksvriendelijk en goed. Deze tool kun
je hier vinden:
http://www.smushit.com/ysmush.it/

Waarom zijn bestanden nooit optimaal voor het web?
Afbeeldingen voor drukwerk hebben andere eisen. Hier is de kwaliteit en een de grootte van het
bestandformaat van groot belang, omdat de media waarop wordt gedrukt veel groter zijn en een
hoge resolutie hier heel belangrijk is. Een groter bestand heeft vaak ook een hoge resolutie, dit is
voor drukwerk essentieel. Dat dit grotere bestanden oplevert is hier niet zo heel erg belangrijk omdat
er geen sprake is van een laadtijd zoals op het web. Voor drukwerk zijn andere bestandsformaten die
absoluut niet geschikt zijn voor websites. Tegenwoordig accepteren drukkerijen JPEG en PNG
bestanden omdat deze veel voor amateurs worden gebruikt om drukwerk mee aan te leveren dat ze
zelf hebben ontworpen.

Bepalen welke afbeeldingen de laadtijd negatief beïnvloeden
Gebruik www.webpagespeedtest.org om te bepalen of de bestanden de laadtijd van de website
negatief beïnvloeden.
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Figuur 9: De waterfall van een speedtest op www.webpagestest.org laat in detail zien wat de
knelpunten zijn, wat er gebeurd en hoelang dit duurt tijdens het laden van de gehele webpagina. Dit
is een goed uitgangspunt om te bepalen welke afbeeldingen in aanmerking komen voor
optimalisatie.
Het optimaliseren van afbeeldingen levert in de meeste gevallen erg veel tijdswinst op als het gaat
om de laadtijd van de website. De waterfall view die we hier laten zien is de al voor snelheid
geoptimaliseerde website van OOSEOO Internetmarketing. In de meeste gevallen is de waterfall view
een veel langere lijst. De lengte van een waterfall is ook langer naar mate er meer functionaliteit op
de webpagina is ingebouwd.
Wie alles uit dit hoofdstuk heeft uitgevoerd zal waarschijnlijk al een flinke tijdswinst op de laadtijd
hebben geboekt Maar er is meer. Veel meer!
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Geavanceerde optimalisatie technieken.
Er zijn een aantal mogelijkheden om de laadtijd van een website gebouwd in Wordpress te
verbeteren zonder technische achtergrond. Een plug-in in het bijzonder is voor de laadtijd en
snelheid van de website die bebouwd is in Wordpress heel erg belangrijk en lost in een klap veel
problemen op, zonder dat het noodzakelijk is om iets van de achterliggende techniek te weten.
Voor ik deze plug-in ga behandelen is het zinvol om te weten wat er naast het laden van
afbeeldingen nog meer van invloed is op de laadtijd van een website.
Heb je hier geen behoefte aan, dan kan je dit hoofdstuk over slaan en direct naar het hoofdstuk W3
Total cache gaan.
Om de knelpunten te identificeren is Pagespeed Insights van Google een belangrijk startpunt. Hier
kun je een website laten beoordelen door Google:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
Zoals al eerder gezegd is het hebben van een hoge score hier geen garantie voor een snelle website.
Het betekent wel dat de website is gebouwd zodat niets een goede laadtijd in de weg zal staan. Je
website wordt met deze tool dus beoordeeld op techniek en niet op de feitelijke snelheid van de
website zoals wel gebeurd op www.pingdom.com en www.webpagestest.org.
Google geeft in de test resultaten aan of een verbetering een hoge of lage prioriteit heeft. Probeer
de High en Medium prioriteiten in ieder geval te adresseren.
Het is ook mogelijk om websites te beoordelen vanuit de browser. Google heeft hiervoor extensies
die geschikt zijn voor Chrome en Firefox. Deze hier je hier downloaden:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights_extensions

Browsercaching
Tijdens het laden van een webpagina wordt er herhaaldelijk gebruik gemaakt van diverse elementen
zoals CSS, afbeeldingen, en javascript. Wanneer deze elementen worden opgevraagd, dan wordt er
informatie uitgewisseld tussen de browser en webserver op het internet. Dit kost tijd, ook al beschikt
de website bezoeker over een snelle verbinding.
Browsercaching zorgt ervoor dat de elementen die noodzakelijk zijn voor de weergave van de
website eenmalig via het internet worden opgeroepen en vervolgens lokaal worden opgeslagen. De
volgende keer dat de elementen worden aangeroepen zal de browser deze gegevens lokaal
opvragen. Dit scheelt in de laadtijd en ontlast de webserver. De website word namelijk deels vanuit
het geheugen van de browser geladen.
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Voorbeeld:
De website bestaat uit diverse pagina’s die allemaal dezelfde achtergrond hebben. Om de
webpagina’s te tonen met deze achtergrond is een bestand nodig. Dit bestand is voor elke
webpagina gelijk. Door gebruik te maken van Browsercaching wordt het bestand eenmalig van de
webserver geladen in de browser. Indien het bestand nogmaals nodig is om andere webpagina’s
weer te geven, dan zal dit bestand worden geladen vanuit de browser en niet vanaf de webserver.
Met behulp van een http header wordt aangegeven hoelang de browser de opgeslagen bestanden
vanuit de browser mag gebruiken voordat deze een nieuwe recente versie van het bestand moet
ophalen van de webserver.
Dit laatste is uiteindelijk noodzakelijk omdat anders de webpagina niet correct wordt weergegeven
indien de pagina bijvoorbeeld is veranderd.
Caching is ook mogelijk vanaf een proxy server. Deze server fungeert dan als doorgeefluik tussen de
webserver en de browser. In dit geval zal de proxyserver elementen in het geheugen opslaan zodat
ze niet iedere keer vanaf de webserver geladen te hoeven worden.
Dit is gebeurd bijvoorbeeld bij internetproviders die op deze manier veel bezochte websites sneller
kunnen weergeven aan een grote groep gebruikers. Dit scheelt bandbreedte en server resources aan
de kant van de provider en de webhoster.

Server responstijden
Het laden van een webpagina is een proces dat bestaat uit vragen en antwoorden tussen de browser
en de webserver. Het vraag en antwoord spelletje dient kort en bondig te zijn. Veel processen die
noodzakelijk zijn om een website weer te geven in een browser zijn niet eenmalig en gebeuren min
of meer gelijktijdig. Deze processen leveren veel verkeer over het internet op tussen de browser en
de webserver. Om de communicatie tussen de webserver en browser optimaal te laten verlopen is
een goede internetverbinding en een snelle webserver noodzakelijk. Ook de techniek die gebruikt
wordt in de browser en de prestaties van de gebruikte PC of Tablet zijn van groot belang. In deze
keten is altijd een schakel die het slechtste presteert. Als webmaster is het belangrijk dat de
webserver niet de zwakste schakel is. Op de prestaties van de webserver hebben wij ook de meeste
invloed. We hebben immers geen zeggenschap over browserkeuze of apparatuur van de bezoekers
op onze website.
Het is dus belangrijk om de webserver zo min mogelijk te belasten. Heb je nog weinig bezoekers dan
zal de webserver grote hoeveelheden verzoeken van een enkele browser nog wel goed aankunnen.
Maar naar mate de bezoekersaantallen hoger worden, krijgt de server het steeds moeilijker en kan
hij uiteindelijk bezwijken onder de hoeveelheid verkeer. Dit is ook precies wat er gebeurd als er op
een website een DDOS aanval wordt uitgevoerd.
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DNS aanvragen reduceren
Een webserver heeft een IP adres. Dit nummer is lastig te onthouden. Daarom kan je hier een
domeinnaam aan koppelen. Door een domeinnaam aan te vragen en deze te koppelen aan een IP
adres van een webserver, kan een browser bepalen bij welke webserver hij moet zijn indien er een
bepaald webadres wordt ingevoerd in een webbrowser.
Servers die browsers vertellen welke domeinnamen bij welke webserver horen zijn DNS servers. Die
staan overal op het internet o.a. bij internetproviders en bij domeinregistratie organisaties maar ook
je eigen webserver kan een DNS server zijn. Allemaal wisselen ze de informatie uit waarover ze
beschikken. Weten ze niet waar een webserver staat, dan vragen ze het een andere DNS server net
zolang tot ze het antwoord hebben. De weg naar de juiste webserver kan een browser onthouden,
deze informatie hoeft dan niet steeds opnieuw te worden opgevraagd.

Gebroken links
Zorg ervoor dat de webserver geen verzoeken krijgt voor webpagina’s die niet meer bestaan. Dit
zorgt voor onnodige belasting van de webserver.

Javascript en CSS combineren
De meeste javascripts worden op een webserver geplaats in een eigen aparte folder. Op zich is het
verstandig om javascripts apart te houden van de HTML pagina. Wordpress doet dit automatisch.
De HTML pagina is zo overzichtelijk en klein waardoor deze sneller kan laden. Indien mogelijk is het
aan te raden om javascripts te combineren. Indien een website wordt geladen dan zal de browser om
alle javascripts vragen die noodzakelijk zijn om een pagina te laden. Indien deze allemaal in
verschillende mappen staan, moet de browser voor elk javascript in iedere map een apart verzoek
aan de webserver doen. De hoeveelheid van dit soort verzoeken kan verlaagd worden door
javascripts te combineren zodat het aantal verzoeken en de belasting van de webserver verlaagd
worden.
Voor CSS files geldt precies hetzelfde. Ook CSS files kunnen worden samengevoegd om het aantal
verzoeken aan de webserver te reduceren. Dit zorgt voor een snellere laadtijd van de webpagina.
Zelfs als de webserver snel genoeg is om alle verzoeken aan te kunnen.
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De juiste volgorde van CSS en Javascript in de broncode.
Tijdens het laden van een webpagina zijn er diverse elementen noodzakelijk voor een correcte
weergave van de website. Deze elementen worden bij de webserver opgevraagd.
De volgorde van de gegevens die worden opgevraagd is belangrijk voor de laadtijd van een website.
Zorg ervoor dat de CSS bestanden bovenaan de broncode van de website worden geplaatst en de
javascripts juist onderaan. Het laden van javascripts kan soms lang duren. Indien deze voor de CSS
files worden geplaatst betekend dit dat de javascripts eerst worden geladen voordat de browser
verder gaat met het laden van de CSS files die noodzakelijk zijn voor de weergave van de webpagina.
Door de CSS bovenaan de code te plaatsen wordt de opmaak van de website direct geladen en
weergegeven. Eventuele javascripts die traag laden vormen geen belemmering meer voor de
weergave van de webpagina.
Let op soms kan dit niet omdat bijvoorbeeld de menubalk gebruik maakt van javascript en CSS die
afhankelijk is van de javascript code.
In de header PHP staan verwijzingen naar de standaard CSS en javascript files. Lang niet altijd staan
de verwijzingen hier op een overzichtelijke manier vermeld. In de header PHP staan meestal PHP
requests die verwijzen naar een andere PHP files waarin de CSS of javascript locatie is opgenomen.

Verwijderen van onnodige code
Ook Wordpress websites bevatten vaak een grote hoeveelheid code die niet per se noodzakelijk is
voor de correcte weergave van een webpagina.
Bestanden comprimeren
Het comprimeren staat een beetje haaks op het bovenstaande omdat gecomprimeerde bestanden
wel degelijk noodzakelijk zijn voor de correcte weergave van een website.
Echter het gaat hier om bestanden, bijvoorbeeld afbeeldingen die door de webserver eerst worden
ingepakt voordat deze naar de browser worden gezonden. De browser pakt ze na ontvangst
vervolgens weer uit tijdens de weergave van de webpagina. Dit scheelt bandbreedte en verkleind de
hoeveelheid data die moet worden geladen om een webpagina weer te geven. Dit is gunstig voor de
laadtijd van de website.
Overbodige CSS code verwijderen
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Om de opmaak van een webpagina te kunnen weergeven wordt het CSS bestand geladen. Hierin
staan de opmaakstijlen zodat de browser de webpagina op de juiste manier kan weergegeven.
Indien nodig raadpleegt de browser het CSS bestand. Maar het CSS wordt wel eerst helemaal geladen
ongeacht de inhoud, voordat deze kan worden gebruikt.
Dit is de reden dat website gebouwd met templates meestal zo verschrikkelijk traag zijn. Een
template zorgt ervoor dat ook niet ervaren gebruikers de look en feel van de Wordpress website zelf
kunnen aanpassen.
Omdat iedere gebruiker de template anders wil inzetten, zijn er enkele talloze opties voor
kleurgebruik, lettertypes en afbeeldingen in de template opgenomen. In sommige templates kun je
zoveel veranderen dat er meerdere en soms zelfs heel veel verschillende CSS files voor dezelfde
pagina zijn gebruikt. Deze worden allemaal geladen. In deze CSS files staan regels voor elk opmaak
element dat aanpasbaar is in de template, ook al gebruik je deze niet. Het combineren van deze CSS
bestanden is bewust niet gedaan. Het CSS bestand zou door alle verschillende opmaakstijlen en
bijbehorende opmaakregels te groot en onoverzichtelijk worden.
Omdat een CSS file eerst helemaal wordt geladen voordat deze wordt gebruikt, kan het voordelig zijn
om voor de verschillende webpagina’s aparte CSS files te gebruiken. Bijvoorbeeld indien de
webpagina’s qua opmaak erg verschillend zijn. Op die manier worden de CSS elementen pas geladen
wanneer ze echt nodig zijn. Zijn alle webpagina’s qua ontwerp gelijk dan is het juist beter om de CSS
files te combineren.
Om de CSS files zo klein mogelijk te houden dienen opmaak elementen die overbodig zijn te
worden verwijderd.
Dit is ook de methode om Wordpress websites gebouwd met templates te versnellen. Dit is
overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan omdat moeilijk is vast te stellen wat overbodig is en wat
juist niet. Zeker niet voor iemand die vanwege de beperkte kennis een template heeft gebruikt.
Wie niet weet hoe dit moet schakelt hiervoor een webdesigner in.
Javascript strippen
In javascript staat doorgaans geen overbodig code. Tenminste niet als deze door een goede
programmeur zijn ontworpen. Toch kan een javascript bestand kleiner worden gemaakt zodat deze
sneller wordt geladen. Alles binnen het bestand is een byte. Dus het verwijderen van extra ruimte
tussen woorden (extra spaties) en extra ruimte tussen regels (extra enters) leveren een besparing op
die de bestanden kleiner maakt en er daarvoor zorgt dat webpagina sneller laad. Dit geldt ook voor
HTML en CSS files.
Nog meer weten? Dat kan hier op de website van Google:
https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/rules_intro
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Wordpress W3 Total cache Plug-in
Er is een plug-in die veel problemen oplost uit het vorige hoofdstuk zonder enige technisch kennis.
Toch is het raadzaam eerst iets te weten over de oorzaken van een trage website. Deze plug-in is
namelijk nog effectiever als bijvoorbeeld afbeeldingen zo klein mogelijk zijn voordat de plug-in deze
comprimeert, het kan CSS files automatisch combineren of verkleinen. Maar het zou helpen als deze
eerst is ontdaan van onnodige opmaak elementen enz. enz.
W3 Total cache heeft een recentelijk een mega update gekregen. Het is daarom essentieel dat je de
meeste recente versie gebruikt. Deze kan je hier downloaden:
http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/
De mogelijkheden zijn groot. Er zijn diverse zaken die je kunt configureren. De plug-in faciliteert ook
integratie met tools en services van derde partijen, die services aanbieden die de snelheid van een
website verbeteren of daarmee kunnen helpen.

Configuratie opties
Hoe W3 Total cache plug-in optimaal in te stellen is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van de
gebruikte hosting en de technische kennis van de webmaster. Maak je gebruik van een Dedicated
server of VPS met root toegang? Dan zijn er meer geavanceerde opties mogelijk die nog betere
prestaties opleveren. Aanpassingen aan de serverconfiguratie zijn hiervoor meestal wel noodzakelijk.
Na de installatie van de plug-in is een nieuw menu item zichtbaar in het Wordpress controle paneel
met de naam Performance. Hier vindt je alle configuratie opties van de W3 Total cache plug-in.
Belangrijk!
Indien je aan de slag gaat met deze W3 Total cache plug-in, dan zijn veranderingen aan de htaccess
file meestal noodzakelijk. Dit bestand staat in de root folder van de Wordpress installatie op je
webserver of hostingaccount . Dit bestand is belangrijk voor de correcte werking van je Wordpress
website. Het is aan te raden om eerst een back-up te maken van je bestanden voordat je verder gaat.
Vergeet vooral niet om een reserve kopie van het htaccess bestand te maken.
Het htaccess bestand wordt o.a. gebruikt om URL’s te herschrijven naar bijvoorbeeld een
zoekmachine vriendelijke versie. Maar het doet nog veel meer.
Om veranderingen in W3 Total cache door te kunnen voeren is het noodzakelijk dat W3 Total cache
plug-in lees- en schrijfrechten heeft tot het htaccess bestand.
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Dit kun je via FTP toegang tot je website realiseren.

Figuur 10: Met een FTP programma als Filezilla kun je de bestanden op je website bereiken en
aanpassen.
Klik met de rechtermuis knop op het bestand dat je wilt aanpassen, in dit geval de htaccess file.
Selecteer de optie bestandsrechten en verander deze naar 777. Hiermee geef je volledige lees- en
schrijfrechten aan een bestand.
Let op dit is een veiligheidsrisico! Zet daarom direct nadat je klaar bent met de configuratie van W3
Total cache de originele bestandsrechten terug aan de htaccess file (644). Vergeet dit niet!
Je kunt ook de aangepaste configuratie aan de htaccess file handmatig kopiëren en plakken uit het
W3 Total cache controle paneel. Dit is omslachtiger dan tijdelijk de rechten van de htaccess file
aanpassen met FTP.
Het Dashboard van W3 Total cache is een overzicht met nieuws en indien ingesteld, een aantal
gegevens over de gezondheid van de website. Je kunt hier de cache leeghalen en eventueel
gebruikmaken van additionele betaalde services.
Er is een nieuws gedeelte en je kunt de plug-in promoten door het posten van Twitter en
Facebookberichten.
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Het is ook mogelijk om rechtstreeks toegang te krijgen tot het forum van W3 Total cache.

Figuur 11: Het dashboard van W3 Total cache plug-in.
General settings
In de algemene settings kun je alle mogelijke configuratie instellingen aanpassen. Dit is een
overzichtspagina van alle aparte modules die je ook apart kunt benaderen via het menu aan de
boven en -rechterkant van het controle paneel. Benader je de configuratie opties apart dan kan je op
een dieper niveau de instellingen configureren en aanpassen. We lopen door de algemene
instellingen heen.
Page cache
Wat je hier kiest is afhankelijk van de manier waarop je de website host. Wij kiezen hier voor Disk
enhanced.
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Figuur 12: Wie de serverconfiguratie niet wil of kan aanpassen kiest voor Disk: Enhanced.
Heb je een eigen server of zelfs een cluster van eigen servers? Dan heb je meer mogelijkheden. Je
kunt de page cache dan laten afhandelen door aanpassingen aan de webserver door te voeren en
gebruik te maken van de geavanceerde mogelijkheden van de webserver.
In het controle paneel van Wordpress in het menu Performance, onder het kopje install, vind je alle
informatie die noodzakelijk is om de server voor de geavanceerde opties te kunnen gebruiken.
Minify
Hier kun je het samenvoegen en verkleinen van CSS, HTML en Javascript files door W3 Total cache
laten afhandelen.

Figuur 13: Ook hier geldt: Wie de serverconfiguratie niet wil of kan aanpassen kiest voor de optie:
Disk. Heb je een eigen server of zelfs een cluster van eigen servers? Dan heb je meer mogelijkheden.
Ook hiervoor is een aanpassing van de serverconfiguratie noodzakelijk.
In het controle paneel van Wordpress in het menu Performance, onder het kopje install, vind je alle
informatie die noodzakelijk is om de server voor de geavanceerde opties te kunnen gebruiken.
Het samenvoegen en/of verkleinen kan ook worden afgehandeld door een CDN netwerk zoals
Cloudflare. In dit geval hoef je deze optie niet te activeren. Indien mogelijk zal de plug-in deze optie
zelf deactiveren indien ze instaat is om te bepalen of je gebruik maakt van een CDN.
Omdat in dit voorbeeld gebruik wordt gemaakt van Cloudflare, is Minify hier niet aangezet. Er is een
apart hoofdstuk over CDN en Cloudflare waar je meer informatie over deze services kunt vinden.
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Database cache
Het cachen van database verzoeken kan de snelheid van de website behoorlijk verbeteren. Het is
vooral gunstig voor de snelheid waarmee de webserver de communicatie kan afhandelen tussen de
browser en de webserver.

Figuur 14: Het wordt een eentonig verhaal. Wie de serverconfiguratie niet wil of kan aanpassen kiest
voor de optie: Disk. Heb je een eigen server of zelfs een cluster van eigen servers? Dan zijn er meer
mogelijkheden. Ook hiervoor zijn aanpassingen van de serverconfiguratie noodzakelijk.
In het controle paneel van Wordpress in het menu Performance, onder het kopje install, vind je alle
informatie die noodzakelijk is om de server voor de geavanceerde opties te kunnen gebruiken. Hier
vind je ook de inhoud van de htaccess file die je vanuit hier kunt kopiëren en plakken.
Object cache
Hier kun je het cachen van objecten aanzetten op dezelfde manier als het cachen van de database.
Wie niets wil of kan veranderen kiest ook hier weer voor de optie Disk.
Browser cache
Hier valt niets te kiezen anders dan het aan of uit zetten van de browser cache. Het is aan te raden
om dit aan te zetten omdat het de serverbelasting reduceert en het laden van de website versnelt.
CDN
Maak je gebruik van een CDN (Content Delivery Network) dan kun je dit hier opgeven. Meer
informatie over het gebruik van een CDN vind je in het hoofdstuk CDN en Cloudflare.
Reverse Proxy
Aan of uitzetten. Indien je niet weet of je dit wel of niet moet gebruiken zet dit dan niet aan.
Network Performance & Security powered by Cloudflare
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Indien je gebruik maakt van Cloudflare en je wilt de instellingen vanuit hier configureren en beheren
dan kun je hier je gegevens invullen.
Maak je gebruik van Cloudflare dan is het invoeren van de gegevens niet noodzakelijk om deze
service te kunnen gebruiken. Dit is slechts noodzakelijk indien je vanuit het Wordpress controle
paneel de Cloudflare instellingen wilt aanpassen en beheren.
Monitoring
Heb je een New Relic account dan kun je op detail niveau de performance van je webserver
monitoren. Deze service kun je integreren en benaderen met het W3 Total cache controle paneel.
Een New Relic account en de implementatie van deze service op de webserver is essentieel om dit te
kunnen gebruiken meer over New Relic vind je hier:
http://newrelic.com/
Het is niet nodig om dit in te stellen in W3 Total cache om deze service te kunnen gebruiken.
Miscellaneous
Hier kun je Google page speed resultaten integreren en benaderen met het W3 Total cache controle
paneel.
Laat de overige instellingen onveranderd als je niet weet wat je hier moet invullen.
Debug
Zet dit alleen aan wanneer je problemen ondervind met de prestaties van je website. Wanneer hier
opties worden aangezet, dan zal er informatie worden toegevoegd aan de broncode van de
webpagina, indien deze wordt aangeroepen met een browser. Deze informatie is toegankelijk voor
iedereen en bevat gedetailleerde informatie over de onderwerpen die hier worden geselecteerd.
Import / Export Settings
Laat leeg indien je niet weet wat je hiermee kan doen. Je kunt hier vooral configuratie instellingen
importen en exporteren indien je bijvoorbeeld dezelfde instellingen wilt gebruiken op andere
websites.
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Content delivery networks
Wat is een CDN?
CDN staat voor content delivery network. Dit is een netwerk van servers die statische content kan
aanbieden die onderdeel zijn van een website. Omdat een CDN beschikt over een wereldwijd
serverpark, kan het deze statische content aanbieden vanaf servers die het dichtste bij de fysieke
locatie van de bezoekers van de website zijn gestationeerd.
Huh?
Ok, normaal gesproken staat de website op een server bij een webhoster. Wanneer iemand de
website bezoekt zal de webserver de content van de website aanbieden aan de bezoeker van de
website. Elke bezoeker zal de noodzakelijke content voor het weergeven van deze website vanaf
deze webserver af halen. Het maakt niet uit waar de bezoeker vandaan komt.
Een CDN beschikt over servers die allemaal beschikken over de content van een bepaalde website.
Afhankelijk van de locatie van de bezoeker van de website, zal het de content serveren vanaf een
server die het dichtste bij de fysieke locatie van de bezoekers van de website staat.
Een CDN is niet hetzelfde als een webhosting account waar de website op draait. Die heb je nog
steeds nodig. Vanaf de CDN servers worden alleen statische elementen aangeboden zoals:





Afbeeldingen
CSS files
Javascript
Flash bestanden

Dus de website wordt weergeven door de webserver van de webhoster en de bovenstaande
elementen vanaf het wereldwijde server netwerk van de CDN provider. Dit laatste gebeurd vanaf de
server die het dichtste bij de fysieke locatie van de bezoekers staat. Komt een bezoeker uit
Nederland, dan wordt de content aangeboden door CDN servers in Europa. Komt de bezoeker uit
bijvoorbeeld New York, dan word de content op het CDN netwerk gehaald van de server die in
Amerika staat.
Het hosten van statische elementen van een website op een CDN reduceert de belasting van de
webserver. Door de elementen te laden vanaf servers die dicht in de buurt van de bezoeker staan,
kan een CDN de content veel sneller aanbieden waardoor de website in zijn geheel sneller wordt
geladen.
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Een CDN en Wordpress
Het gebruik van een CDN heeft zeker voordelen voor een website gebouwd met Wordpress.
Hieronder enkele voordelen:






Snelheid – het gebruik van een CDN maakt de website sneller
Voorkomt servercrashes – omdat de webserver minder wordt belast en de content wordt
geladen vanaf de servers van het content delivery netwerk, is de kans dat de webserver
overbelast raakt een stuk minder.
Betere gebruikerservaring – Dit komt omdat de website sneller op het beeldscherm van de
gebruikers verschijnt.
Goed voor SEO – De laadtijd van de website is een ranking factor. Google plaatst websites
die snel laden op hogere posities in de zoekresultaten de zoekmachine.

Er zijn diverse CDN providers, hierbij een lijst met CDN providers die geïntegreerd kunnen worden
met de W3 Total cache plug-in:










Akamai
Amazon Cloudfront
Amazon Simple Storage Service (S3)
AT&T
Edgecast
NetDNA / MaxCDN
Microsoft Azure Storage
Rackspace Cloud Files
Cloudflare

Cloudflare
Cloudflare is een dienst die de snelheid van je Wordpress website niet alleen aanzienlijk kan
versnellen maar beschermt tegen hackers. Volgens Cloudflare zelf is het een CDN van de nieuwste
generatie.
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Cloudflare heeft de volgende functionaliteiten:







Cloudflare CDN – Met 23 datacenters wereldwijd beschikt Cloudflare over een CDN dat
zonder technische kennis gratis te gebruiken is.
Cloudflare Optimizer – Cloudflare kan je bestanden automatisch comprimeren en
samenvoegen. Ook hiervoor is geen technische kennis nodig. Er zijn ook geen aanpassingen
noodzakelijk op de webserver of in Wordpress
Cloudflare security – Door de data op het netwerk te analyseren kan Cloudflare snel
hackersaanvallen identificeren en blokkeren. Het beschermd je website tegen o.a. Ddos
aanvallen en SQL injectie hacks.
Cloudflare analytics – Cloudflare beschikt over uitgebreide data die beschikbaar wordt
gesteld in overzichtelijke grafieken. Integratie met Google Analytics is ook mogelijk.

Cloudflare is gratis. Er zijn er ook betaalde versies maar in de meeste gevallen zal de gratis versie
meer dan voldoende zijn. Cloudflare kun je hier vinden: https://www.cloudflare.com/
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First time byte
Indien je alles hebt geadresseerd dat is besproken in de vorige hoofstukken, dan zou je nu een snelle
website moeten hebben.
Nu is het een kwestie van de website testen op de volgende eerder besproken websites:
 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
 www.webpagetest.org
De testen kunnen gebruikt worden om problemen te adresseren die nog niet zijn opgelost.

Problemen met de webserver identificeren
De server response tijd is een factor die mogelijk nog voor verbetering vatbaar zal zijn. Op
webpagetest.org wordt gesproken over de First time byte. Dit is de tijd die zit tussen het eerste
verzoek aan de webserver en de reactie van de webserver.
Enkele oorzaken die voor slechte prestaties van een webserver zijn:











Memory leaks – Slechte geschreven code binnen het operating system of programmatuur,
zorgt ervoor dat de server niet optimaal kan functioneren waardoor de server uiteindelijk
crasht.
Teveel processen of verbindingen – Teveel verzoeken aan de server of de database op de
server, resulteert in een trage werking van de server. Zeker wanneer de processen de server
bezig houden terwijl deze eigenlijk beëindigd zouden moeten worden. Dit is bijvoorbeeld een
programma of script op een website dat niet reageert en daardoor vast loopt.
Slecht gebruik van de Database– Soms is software niet goed geschreven waardoor deze een
onnodig grote belasting veroorzaakt op de database.
Teveel hoog database gebruik- Dit gebeurd bijvoorbeeld als er binnen Wordpress te veel
plug-ins zijn geïnstalleerd, die allemaal een beroep doen op de database waardoor deze
traag wordt.
Inefficiënte servers – Servers die niet zijn voorzien van voldoende geheugen of processor
capaciteit zullen minder goed presteren met trage reactietijden als gevolg.
Overbelaste webservers – Dit gebeurt vaak bij goedkope webhosters. Die zetten zoveel
websites op een enkele webserver dat deze bezwijkt onder de druk.
Misconfiguratie- Slecht geconfigureerde servers. Dit behoeft geen nadere uitleg. Deze
website is een onmisbare bron van informatie wanneer je zelf een webserver wilt gaan
configureren: http://www.howtoforge.com/
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