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Optymalizacja bazy danych Wordpress
Aby zoptymalizować bazę danych z której korzysta Wordpress wystarczy wykonać kilka prostych kroków:
Zaloguj się do panelu wp-admin swojej strony:

Zainstaluj wtyczkę wp-optimize dostępną w oficjalnym repozytorium oraz aktywuj ją:

Przejdź do ustawień wtyczki:

Zaznacz dane które chcesz usunąć, poniżej znajdziesz ich wytłumaczenie:

Optimize database tables - optymalizuj bazę danych. Pozostaw zaznaczone
Clean all post revision - usuń wszystkie archiwalne wersje wpisów
Clan all auto-drafts posts - usuń wszystkie automatyczne kopie szkiców postów
Clean all trashed posts - usuń wszystkie posty znajdujące się w koszu
Remove spam and trashed comments - usuń wszystkie komentarze typu spam oraz usunięte komentarze
Remove unapproved comments - usuń wszystkie odrzucone komentarze
Remove expired transient option - usuń wszystkie wygasłe opcje
Remove pingbacks - usuń pingbacki
Remove trackbacks - usuń trackbacki
Clean post meta data - wyczyść metadane postów
Clean comment meta data - wyczyść metadane komentarzy
Clean orphaned relationship data - usuń porzucone relacje

Po zaznaczeniu pól należy kliknąć przycisk: Run All selected optimalizations. Operacja ta może trwać nawet kilkanaście minut.
W tym czasie karta z podstroną musi być otwarta. Zamknięcie karty może spowodować przerwanie działania strony.

Po zakończeniu optymalizacji po prawej stronie ukaże się informacje ile danych zostało usunięte:

Optymalizacja bazy danych Prestashop
Pierwszym krokiem jaki należy wykonać to pobranie darmowego
modułu: https://mypresta.eu/modules/administration-tools/database-optimization.html

Następnie zaloguj się do panelu prestashop, przejdź do sekcji moduły i usługi i wgraj pobrany wcześniej moduł:

Ustaw filtr modułów zgodnie z poniższym zrzutem, aby łatwo odnaleźć motyw. Zainstaluj go:

Po pomyślnym zainstalowaniu nastąpi przekierowanie do ustawień modułu. Dostępne opcje to:

unwanted carts - porzucone koszyki
connection informations - informacje o wejściach
connection informations (page) - informacje o wejściach na strony

connection informations (source) - informacje o wejściach z innego źródła
Guests - informacje o gościach

Przy każdej z opcji którą chcemy usunąć a zarazem zoptymalizować należy kliknąć przycisk “clean”, a dane te zostaną usunięte.

