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Co robi W3 Total Cache?
✓ cache całych stron (Page Cache)
✓ cache obiektów (Object Cache)
✓ cache wyników zapytań (Database Cache)
✓ obsługa cache po stronie przeglądarki (Browser Cache)
✓ obsługa serwerów CDN
✓ minifikacja kodu (HTML, CSS, JS)
✓ złączanie plików JS i CSS (zmniejszenie ilości żądań 

wysyłanych do serwera)
✓ Varnish



Co daje W3 Total Cache?
✓ skrócenie czasu odpowiedzi serwera
✓ skrócenie czasu ładowania strony
✓ zmniejszenie obciążenia serwera
✓ zmniejszenie objętości strony
✓ zmniejszenie ilości żądań wysyłanych do 

serwera
✓ wykorzystanie serwerów CDN do 

serwowania statycznych elementów 
(obrazki, pliki JS i CSS)



Kto powinien tego używać?

Każdy.



Kiedy nie warto go używać?

✓w trakcie budowy strony



Instalacja
Katalogi:
wp-content/cache
wp-content/w3tc-config

Pliki:
wp-content/advanced-cache.php
wp-content/db.php
wp-content/object-cache.php

Wtyczka modyfikuje pliki .htaccess i wp-config.php



Wymagania
 

Moduły Apache:
mod_deflate
mod_env
mod_expires
mod_headers
mod_mime
mod_rewrite
mod_setenvif

Moduły PHP:
zlib
cURL
APC
Memcache



Tryb podglądu

Tryb podglądu (preview mode) 
pozwala na testowanie zmian 
ustawień wtyczki w sposób 

niewidoczny dla użytkowników



Debugowanie

Tryb debugowania dodaje do kodu 
źródłowego strony szczegółowe informacje 

o działaniu W3 Total Cache.

Można go włączyć 
dla wybranych 

modułów.



Metody cache

✓ Disk
✓ Disk: Enhanced
✓ Opcode cache

(APC, eAccelerator, XCache, WinCache)
✓ Memcached



Metody cache



Disk 
Metoda 'Disk' zapisuje na dysku serwera

pliki PHP zawierające zserializowane dane.

JKAR<?php exit; ?> a:1:{s:7:"content";a:3:{i:78;O:8:"stdClass":10:{s:
7:"term_id";s:2:"78";s:4:"name";s:2:"76";s:4:"slug";s:2:"76";s:
10:"term_group";s:1:"0";s:16:"term_taxonomy_id";s:2:"82";s:8:"taxonomy";s:
8:"post_tag";s:11:"description";s:0:"";s:6:"parent";s:1:"0";s:5:"count";s:
1:"1";s:9:"object_id";s:2:"69";}i:80;O:8:"stdClass":10:{s:7:"term_id";s:
2:"80";s:4:"name";s:2:"77";s:4:"slug";s:2:"77";s:10:"term_group";s:1:"0";s:
16:"term_taxonomy_id";s:2:"84";s:8:"taxonomy";s:8:"post_tag";s:
11:"description";s:0:"";s:6:"parent";s:1:"0";s:5:"count";s:1:"1";s:
9:"object_id";s:2:"69";}i:79;O:8:"stdClass":10:{s:7:"term_id";s:2:"79";s:
4:"name";s:2:"78";s:4:"slug";s:2:"78";s:10:"term_group";s:1:"0";s:
16:"term_taxonomy_id";s:2:"83";s:8:"taxonomy";s:8:"post_tag";s:
11:"description";s:0:"";s:6:"parent";s:1:"0";s:5:"count";s:1:"1";s:
9:"object_id";s:2:"69";}}}



Disk: Enhanced

Metoda 'Disk: Enhanced' zapisuje na dysku
statyczne pliki HTML.

Metoda polecana dla Page Cache.



Opcode Cache

APC, eAccelerator, XCache, WinCache

Metoda ta zapewnia wyższy wzrost 
wydajności, ale nie działa na większości 

serwerów wirtualnych i wymaga 
instalacji dodatkowego modułu PHP.



Memcached

Metoda 'Memcached' oferuje równie 
wysoki wzrost wydajności co Opcode 

Cache, ale wymaga instalacji modułu PHP 
i serwera Memcached.



Page Cache
Co ma trafić do cache?



Page Cache
Komu serwować oryginalne strony



Page Cache
Cache Preload



Page Cache
Reguły usuwania stron z cache



Page Cache
Zaawansowane reguły cache

✓Accepted query strings
✓ Rejected user agents
✓ Rejected cookies
✓Never cache the following pages
✓Cache exception list
✓Non-trailing slash pages



Object Cache

Cache obiektów korzystających 
z Object Cache API



Object Cache
Grupy obiektów

Pozwalają na zachowanie unikalności kluczy

wp_cache_set('klucz', $dane, 'grupa');
wp_cache_get('klucz', 'grupa');



Object Cache
Grupy obiektów



Database Cache

Cache wyników zapytań do bazy danych

Zalecany gdy nie ma możliwości użycia
Object Cache



Database Cache
Wykluczanie wybranych zapytań

✓Ignored query stems
✓Reject query words



Object i Database Cache

Kiedy i dlaczego nie warto korzystać
z Object Cache i Database Cache



Czas życia cache
Czas, po którym obiekt w cache uważa się
za nieaktualny (przeznaczony do usunięcia)

Ma wpływ na wielkość cache
(im dłuższy tym większy rozmiar cache)



Garbage collector
Usuwa nieaktualne obiekty z cache

Częstotliwość jego działania ma wpływ na wielkość cache
(im dłuższy interwał tym większy rozmiar cache)



Browser Cache
Zarządzanie nagłówkami HTTP kontrolującymi

działanie cache po stronie przeglądarki

Ustawienia podzielone na grupy:
✓ globalne
✓ dla plików CSS i JS
✓ dla plików HTML i XML
✓ dla pozostałych plików

(w tym multimedialnych)



Browser Cache - nagłówki
Last-modified
Data i czas ostatniej modyfikacji pliku na serwerze
Last-Modified: Sat, 21 Sep 2013 06:42:51 GMT

Expires
Data i czas wygaśnięcia pliku
Expires: Thu, 25 Sep 2014 09:05:03 GMT



Browser Cache - nagłówki
Cache Control
✓ public - cache po stronie przeglądarki i proxy
✓ private - cache tylko po stronie przeglądarki
✓ max-age - czas życia obiektu w cache
✓ must-revalidate - przeglądarka zawsze musi sprawdzić czy 

element nie zmienił się na serwerze
✓ proxy-revalidate - jak wyżej, tylko dla serwerów proxy
✓ no-cache - element nie będzie cache'owany



Browser Cache - nagłówki
ETag
Znacznik tworzony na podstawie rozmiaru, czasu modyfikacji
i sumy kontrolnej pliku

ETag: "4674-4e6cbd0b5e162"

Nagłówek W3 Total Cache
X-Powered-By: W3 Total Cache/0.9.3



Browser Cache - kompresja
Kompresja HTTP (gzip) pozwala na znaczące 
zmniejszenie ilości danych wysyłanych przez 

serwer.

Nie ma sensu włączać jej dla plików multimedialnych 
(obrazy, dźwięk, filmy) i archiwów (ZIP, RAR).



Minifikacja
✓ usuwanie znaków końca wiersza

i komentarzy z plików JS i CSS, kodu HTML 
strony i kanałów RSS

✓ scalanie plików JS i CSS
✓ osadzanie skryptów JS w sposób nie 

blokujący renderowania strony
✓ zmiana umiejscowienia skryptów JS w 

kodzie witryny



Minifikacja - HTML i XML



Minifikacja - CSS



Minifikacja - JavaScript
Metoda automatyczna



Minifikacja - JavaScript
Metoda ręczna



Minifikacja - JavaScript
Metoda ręczna



Minifikacja
Blokowanie renderowania strony

przez skrypty JavaScript

✓ strona jest pobierana i renderowana
✓ skrypt JS jest pobierany i wykonywany; 

renderowanie strony jest wstrzymywane
✓ rendering strony jest wznawiany



Minifikacja
Metody osadzania skryptów JavaScript
bez blokowania renderowania strony

✓ skrypt JS
✓ async
✓ defer
✓ biblioteka extsrc.js (extsrc i asyncsrc)



Jak działa sieć CDN?



Korzyści z używania CDN
✓ ładowanie statycznych plików z różnych 

lokalizacji
✓ ładowanie statycznych plików z różnych 

domen
✓ wydajna i stabilna infrastruktura
✓ dodatkowe funkcje (minifikacja plików JS i 

CSS, optymalizacja obrazów, filtrowanie 
ruchu)



Obsługiwane sieci CDN

Origin Pull / Mirror:
✓ Akamai
✓ Amazon CloudFront
✓ MediaTemple ProCDN
✓ Edgecast
✓ NetDNA
✓ MaxCDN
✓ Generic Mirror

Origin Push:
✓ Amazon CloudFront
✓ Amazon S3
✓ Microsoft Azure Storage
✓ RackSpace Cloud Files
✓ własny (FTP)



Konfiguracja CDN



Konfiguracja CDN



Wyłączanie funkcji wtyczki
define('DONOTCACHEPAGE', true);

define('DONOTCACHEDB', true);

define('DONOTMINIFY', true);

define('DONOTCDN', true);

define('DONOTCACHEOBJECT', true);



Wyłączanie funkcji wtyczki
add_action('wp_head', 'no_cache');

function no_cache() {

    global $post;

    if($post->ID == 5) {

        define('DONOTCACHEPAGE', true);

    }

}



W3 Total Cache
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