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PLAN PREZENTACJI 

• Przyczyny oraz zalety stosowania optymalizacji

•Dlaczego optymalizacja jest taka fajna? :-) 

• Przydatne narzędzia

•Wprowadzenie do optymalizacji stron WWW



PLAN PREZENTACJI 

• I część optymalizacji - zmniejszanie wielkości strony

• II część optymalizacji - zmniejszanie ilości żądań do serwera

• III część optymalizacji - przydatne porady



PRZYCZYNY ORAZ ZALETY 
STOSOWANIA 

• użytkownicy częściej zostają na stronie, co przekłada się na 
zysk

• oszczędność transferu

• wyższe pozycje w wyszukiwarkach



DLACZEGO OPTYMALIZACJA 
JEST TAKA FAJNA?

Małym nakładem pracy możemy uzyskać 
świetne efekty



PRZYDATNE NARZĘDZIA - 
YSLOW



PRZYDATNE NARZĘDZIA - 
YSLOW

Ocena punktowa strony i podpowiedzi



PRZYDATNE NARZĘDZIA - 
YSLOW

Szczegółowe przedstawienie elementów strony WWW



PRZYDATNE NARZĘDZIA - 
YSLOW

Wykresy kołowe z procentowym rozkładem elementów



PRZYDATNE NARZĘDZIA - 
STRONA WEBPAGETEST.ORG



PRZYDATNE NARZĘDZIA - ZAKŁADKA 
NETWORK W CHROME WEB 

INSPECTOR



WPROWADZENIE DO 
OPTYMALIZACJI STRON 
WWW - ZASADA 80/20

Średnio 80% czasu wczytywania strony przeznaczone jest na 
frontend.



WPROWADZENIE DO 
OPTYMALIZACJI STRON 

Większość zasad optymalizacji opiera się na prostych 
wnioskach: 

1.Mniejszy plik kopiuje się szybciej niż większy

2.Duży plik kopiuje się szybciej niż wiele mniejszych



I CZĘŚĆ OPTYMALIZACJI - 
ZMNIEJSZANIE WIELKOŚCI 

STRONY



BEZSTRATNA KOMPRESJA 
OBRAZÓW

Dobre narzędzia do kompresji:

Dla Mac OS:

•ImageOptim

•CodeKit

Dla Windows:

•PNGGauntlet



BEZSTRATNA KOMPRESJA 
OBRAZÓW - JOOMLA!

Skompresuj wszystkie pliki w katalogach:

•  /templates/twój_szablon/images/

• /images/



BEZSTRATNA KOMPRESJA 
OBRAZÓW - JOOMLA!



KOMPRESJA GZIP

Kompresja gzip zmniejsza przesyłane pliki nawet o 70%
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KOMPRESJA GZIP - ZASADA 
DZIAŁANIA



KOMPRESJA GZIP - ZASADA 
DZIAŁANIA



KOMPRESJA GZIP - 
IMPLEMENTACJA W JOOMLA!

1.Ściągamy HTML5 Boilerplate z html5boilerplate.com

2.Kopiujemy z pliku .htacces część kodu odpowiedzialną za 
kompresję gzip do pliku .htaccess w Joomla! (domyślnie to 
htaccess.txt)

 



KOMPRESJA GZIP - 
IMPLEMENTACJA W JOOMLA!



ZMNIEJSZANIE OBJĘTOŚCI 
KODU JAVASCRIPT I CSS

Kompresja kodu polega na usunięciu zbędnych znaków z kodu 
(spacje, tabulacje, przejścia do nowej linii).

Najlepsze efekty daje kombinacja kompresji gzip wraz ze 
zmniejszeniem objętości kodu.



ZMNIEJSZANIE OBJĘTOŚCI 
KODU W JOOMLA!

• Opcje we frameworku wykorzystanym do stworzenia szablonu 
(Warp, Gantry itd.)

• Osobne rozszerzenie dla Joomla!:

• JCH Optimize

• jbetolo

• JS CSS Control

• RokBooster



ZMNIEJSZANIE OBJĘTOŚCI 
KODU W JOOMLA! - JCH 



II CZĘŚĆ OPTYMALIZACJI - 
ZMNIEJSZANIE ILOŚCI 
ŻĄDAŃ DO SERWERA



ZMNIEJSZANIE ILOŚCI ŻĄDAŃ 
DO SERWERA



ŁĄCZENIE PLIKÓW 
JAVASCRIPT ORAZ CSS

JCH Optimize



CSS SPRITES

• CSS Sprites to technika zapisywania wielu elementów 
graficznych strony w jednym pliku i wyświetlanie przez 
manipulacje parametrami background-position.

Przykładowy kod:

#logo { background: url(/images/sprite.png) 0 -100px no-
repeat; }



CSS SPRITES - PRZYKŁAD



CSS SPRITES W JOOMLA!
JCH Optimize



OSADZANIE OBRAZÓW

Osadzanie obrazów polega na wykorzystaniu kodu w formacie 
base64 zamiast standardowego pliku graficznego.

background:"url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAZCAIAAAB/
8tMoAAAACXBIWXMAABv9AAAb/QGX0Qc2AAAAMUlEQVR42kWLuREAIAzDdN6JRZiE/YuIgnCpLH+sfYJGeKqRGtZY31dno3T/
t/R/mAtRMDvkNuHCUwAAAABJRU5ErkJggg==)"repeatbx;



III CZĘŚĆ OPTYMALIZACJI - 
PRZYDATNE PORADY



UŻYWANIE NAGŁÓWKA 
EXPIRES ORAZ USUNIĘCIE ETAG

•Nagłówek Expires informuje przeglądarkę internetową jak 
długo może trzymać element strony na dysku twardym 
komputera i wykorzystywać go, zamiast pobierać go z serwera.

• ETag jest mechanizmem do weryfikacji buforowanych 
elementów strony. ETag niestety jest zawodny, dlatego lepiej go 
wyłączyć i polegać tylko na Expires



EXPIRES I ETAG W PRAKTYCE

Wystarczy ponownie skopiować odpowiedni kod z 
pliku .htaccess z HTML5 Boilerplate do pliku .htaccess w 
Joomla!

• Kod dla Expires zaczyna się od:

# ----------------------------------------------------------------------
# Expires headers (for better cache control)
# ----------------------------------------------------------------------

• Kod dla ETag zaczyna się od:

# ----------------------------------------------------------------------
# ETag removal
# ----------------------------------------------------------------------



EXPIRES I ETAG W PRAKTYCE



UMIESZCZANIE SKRYPTÓW 
NA KOŃCU DOKUMENTU

Podczas wczytywania przez przeglądarkę plików JavaScript 
zatrzymywane jest pobieranie innych plików z serwera, przez 
co strona ładuje się wyraźnie wolniej. 



UMIESZCZANIE SKRYPTÓW 
NA KOŃCU DOKUMENTU

Skrypt na końcu Skrypt w środku



UMIESZCZANIE SKRYPTÓW 
NA KOŃCU DOKUMENTU

JCH Optimize



USUWANIE NIEPOTRZEBNYCH 
I ZDUBLOWANYCH PLIKÓW

W zależności od projektu część wczytywanych przez Joomla! 
plików może nam się nie przydać.

Gdy strona korzysta z podstawowych możliwości Mootools 
możemy usunąć plik mootools-more.js (227KB).

Czasami możemy polegać tylko na jQuery i całkowicie usunąć 
Mootools.



USUWANIE NIEPOTRZEBNYCH 
I ZDUBLOWANYCH PLIKÓW

Idealnym rozszerzeniem do tego celu jest InterEXT.



UMIESZCZANIE ARKUSZY STYLÓW 
NA POCZĄTKU DOMUMENTU

Przeglądarka nie formatuje wyglądu strony do czasu, aż 
ściągnie wszystkie załączone pliki CSS.

Jeśli plik został załączony na końcu dokumentu przeglądarka w 
trakcie ładowania pokaże niesformatowaną treść strony.



CONTENT DELIVERY 
NETWORK

Content Delivery Network jest zbiorem serwerów WWW 
umieszczonych w wielu lokalizacjach, których celem jest 
efektywaniejsze dostarczanie treści użytkownikowi.



CONTENT DELIVERY 
NETWORK

Przykład sieci firmy MaxCDN



CONTENT DELIVERY 
NETWORK

• Integracja CDN z Joomla! jest bardzo prosta dzięki 
rozszerzeniu „CDN for Joomla!”

•Wystarczy wykupić usługę CDN i wypełnić kilka pól w 
rozszerzeniu Joomla!



CONTENT DELIVERY 
NETWORK

Część konfiguracji pluginu



PODZIAŁ PLIKÓW POMIĘDZY 
KILKA SERWRÓW

Podział plików pomiędzy kilka serwerów pozwala przeglądarce 
na jednoczesne pobieranie wiekszej ilości plików. 



PODZIAŁ PLIKÓW POMIĘDZY 
KILKA SERWRÓW

•Według badań przeprowadzonych przez Yahoo najlepsza ilość 
serwerów to 2 do 4. 

•Większa ilość sprawia opóźnienia związane ze zbyt dużą ilością 
zapytań do serwerów DNS.



PODSUMOWANIE

Jeśli chcemy uzyskać bardzo dobre rezultaty przy małym 
nakładzie pracy (maksymalnie kilka godzin):

•kompresujemy obrazy

•włączamy gzip, włączamy nagłówki Expires i wyłączamy ETag 
kopiując część pliku .htaccess do Joomla!

•za pomocą rozszerzenia Joomla! włączamy kompresję plików 
JavaScript i CSS



PODSUMOWANIE

Jeśli mamy większe ambicje polecam próby z resztą 
zaprezentowanych porad ze szczególnym naciskiem na 

zmniejszenie ilości żądań.



PODSUMOWANIE

Materiały:

• Książka „Wydajne witryny internetowe. Przyspieszenie 
działania serwisów WWW”, Steve Saunders

• stevesaunders.com - blog guru optymalizacji

• zoompf.com/blog

• webperformancetoday.com



PYTANIA?



GORĄCO DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ :-)


