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Sammanfattning
Det finns idag fortfarande ett behov av att minska den uppfattade responstiden för
användare. Som ett sätt att förbättra prestandan föreslås förhämtning. Förhämtning
kan ytterligare förbättra prestandan av AJAX. Med prestanda menas primärt
responstiden men bandbredden är också en viktig faktor. Problemet handlar om hur
prestandan påverkas av AJAX förhämtning baserad på historiska hints jämfört mot
vanlig AJAX. Metoden är experiment och prestandan av 2 versioner av en webbplats
för kursinformation jämförs. Under genomförandet byggdes siterna,
förhämtningsversionen har en initial förhämtning baserad på historik samt pågående
förhämtning baserad på sökningar och interaktion. Tester visar på att responstiden
förbättras med förhämtningen, mellan 63 % och 29 % beroende på träffbilden av
förhämtningen under en session. Bandbredden ökade dock som ett resultat mellan 61
% och 33 % på de olika sessionerna.
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1 Introduktion
Internet har nu funnits med under en lång tid och har förändrats mycket. Användare
förväntar sig bra prestanda för en bra upplevelse (Padmanabhan & Mogul, 1996). På grund
av den ökande användarbasen och nya mer krävande tekniker så sätts ett högt tryck på
nätverksresurser och servrar (Sidiropoulos, Pallis, Katsaros, Stamos, Vakali & Manolopoulos,
2008). Det har uppstått ett behov av tekniker som kan dämpa påverkan av detta, och minska
den uppfattade responstiden för användare (Domenech, Sahuquillo, Gil & Pont, 2006).
Som ett sätt att förbättra prestandan förslås förhämtning (Domenech, Gil, Sahuquillo & Pont,
2010). Förhämtning går ut på att hämta sidor innan de efterfrågas och lagra lokalt hos
klienten för snabb åtkomst (Domenech et al., 2006). Förutsägningarna kan baseras på olika
sorters hints, aktiva hints som live tittar på användarens musrörelser eller historiska, som
baseras på sidor användare besökt och informationen de söker. Förhämtning kan användas
för att ytterligare förbättra prestandan av AJAX (Dahlan & Nishimura, 2008). Prestanda
handlar primärt om responstid och bandbredd men innefattar även träffbild (Sow, Olshefski,
Beigi & Banavar, 2003). Förutsägningen sker oftast på servern men det är intressant att se på
hur det kan fungera på klientsidan (Lau & Ng, 2004).
Problemformuleringen i arbetet lyder hur påverkas prestandan av AJAX klientbaserad
förhämtning baserad på historiska hints jämfört med AJAX utan förhämtning?
Som beskrivet finns ett behov för bättre prestanda på Internet. För att se hur prestanda kan
förbättras i AJAX system tar frågeställningen upp jämförelsen mellan ett AJAX baserat
förhämtningsystem och ett vanlig AJAX system. Eftersom detta problem har kvantitativa
aspekter där prestandaskillnad kan mätas och jämföras passar ett experiment. Eftersom
implementationen saknas för ett historikbaserat AJAX förhämtningssystemet saknas måste
det implementeras. För att kunna utföra en jämförelse så bra som möjligt så skall två
versioner av en webbplats byggas upp, AJAX och AJAX förhämtning. Webbplatsen
representerar en sida där kursbeskrivningar från Högskolan i Skövde kan läsas. Den primära
mätningen sker på responstiden och bandbredden på systemet, men även träffbild är en
intressant metrik att se på.
Under genomförandet byggdes två stycken webbplatser som presenterar kursinformation för
blivande studenter. Användare kan läsa kursbeskrivning, filtrera och söka efter kurser. Under
användningen av sidan lagras information om vad de besöker, filtrerar och söker. Det
förhämtas under tiden baserat på vad som söks och vilka kurser som användaren tittar på.
När användaren besöker webbplatsen igen används historisk data för att avgöra vad som är
av intresse för användare och den initiala förhämtningen baseras på detta.
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2 Bakgrund
Webben har varit med under en lång tid och människor använder Internet av många olika
anledningar. Dessa människor vill komma åt filer och webbplatser som är spridda över hela
Internet. Användarna förväntar sig bra prestanda och om det inte uppfylls kan användaren
tröttna och i värsta fall sluta besöka webbplatsen (Padmanabhan & Mogul, 1996). Utöver den
stora ökningen av användare så har webben förändrats från statisk text och bilder till en mer
dynamisk plats med videosamtal, e-handel, online-spel osv. Detta tillsammans med den
ökande användarbasen sätter tryck på nätverksresurser och servrar (Sidiropoulos et al.,
2008). Det har uppstått ett behov av tekniker som kan dämpa påverkan av detta, och minska
den uppfattade responstiden för användare (Domenech et al., 2006).
I en studie kom Forrester Research(2009) fram till att mer än 50 % av utfrågade angav att
prestanda är en viktig faktor för dem vid användning av en e-handelssida. De svarade även
att en sida bör ha en responstid som är under 2 sekunder. Responstiden bör inte heller
överstiga 4 sekunder innan en användare överväger att lämna webbplatsen. Brutlag (2009)
skriver om hur Google utförde tester på söksidan för att se hur responstid påverkar
användare. Det introducerades en fördröjning för utvalda användare för att se om det hade
en inverkan. Sökfrekvensen minskade mellan 0.2 % och 0.6 % på de utvalda användarna
jämfört med kontrollgruppen. Google ansåg det var så viktigt med prestanda att de
introducerade det som en del av rankningsystemet för deras sökresultat (Google, 2010).
Som ett sätt att förbättra prestandan på webben är förhämtningen en av de tekniker som
föreslås (Domenech et al., 2010). Förhämtning är en teknik som förutser vad som är av
intresse och lagrar det på en plats som är snabb att komma åt, innan det förfrågas. För
Internet är detta oftast lokalt på klientens dator. Det kan även innebära en intermediär punkt
så som en server som ligger mellan klient och slutserver. Det är en teknik som använts under
en lång tid i många områden. Varandan och Vaishnav (2005) beskriver hur det kan användas
för minneshantering. Materialiserade vyer i databaser är ett bra exempel där tunga SQL
frågors svar kan lagras för snabbare åtkomst senare. Det finns färdiga produkter ute, så som
Varnish (https://www.varnish-cache.org/) vilket är på en egen server som fungerar genom
att cacha populära http förfrågningar i minnet. Det förbättrar responstiden rejält och lättar
upp servern för andra förfrågningar. Skillnaden gentemot ett sådant system är vart
sparningen sker, Varnish lagrar förfrågan på en server, medans AJAX förhämtning lagrar
lokalt hos klienten, och kan då ta bort nätverkslagg mellan server och klient.
Själva förutsägningen baseras på så kallade hints. Hints är de tecken som används för att
bestämma vilka sidor som skall förhämtas. Det kan vara av olika typer som t.ex. aktiva eller
historiska hints. Med aktiva hints tittar systemet live på hur användaren använder systemet
som när användare svävar musen över en länk, eller väljer ett alternativ i en rullgardinsmeny.
Historiska hints baseras på tidigare besök och navigationen genom systemet under besöket.
Systemet tittar på många olika faktorer som innehållet på sidan, om den tillhör en kategori
eller har annan relevant information som kan identifiera intresset som användaren har. Det
finns även andra faktorer så som vad användaren söker på, hur länge den tittar på en sida
osv. Det är informationen som ligger i fokus, den skapar bilden av användaren intresse som
då används för att veta vilka sidor som bör förhämtas. När systemet vet vilka resurser som är
intressanta, hämtas dessa och lagras lokalt på klientens maskin för snabb åtkomst
(Domenech et al., 2006). Själva förutsägningen kan ske i olika delar av arkitekturen, det
vanligaste inom forskningen är att det ligger på webbservern, men Lau och Ng (2004) menar
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att det finns fördelar med klientbaserad förutsägning. Förhämtningen med hjälp av AJAX
sker också i klienten vilket tillåter snabb och effektiv kommunikation mellan förutsägning
och förhämtning.
Enligt Dahlan och Nishimura (2008) så är AJAX en lämplig teknik att använda som bas för
förhämtning. AJAX står för Asynchonous JavaScript and XML och tillåter asynkront utbyte
av information mellan klient och dator. Det betyder att användaren kan navigera och bruka
webbplatsen utan behov att ladda om (Paulson, 2005). Dahlan och Nishimura (2008)
använder AJAX förhämtning tillsammans med aktiva hints. De menar att det är intressant att
titta på hur AJAX förhämtning kan användas med historisk data för att producera listan för
förhämtning. Enligt Sidiropoulos et al. (2008) så är hints baserade på historik den vanligaste
praktiken, och går ut på att utifrån tidigare och färsk besökshistorik extrahera möjliga
framtida åtkomstmönster.
Sow et al. (2003) menar att prestandan av förhämtningen består primärt av 3 faktorer;
responstid, träffbild och bandbredd. Enligt Dahlan och Nishimura (2008) är responstid den
tid som det mellan punkten där förfrågan skickas iväg och tills den tas emot igen. Bandbredd
är den total trafik som överförs. Träffbild(hit-rate) är en ratio som mäter hur precis
förutsägningen är. Förhållandet är mellan antalen förhämtningar som utförs och antal som
faktiskt efterfrågas (Ossa, Gil, Sahuquillo & Pont, 2007b).
Tidigare arbete som utförts inom området är bland annat Sow et al. (2003) som utvecklade
och testade en algoritm på serversidan som analyserar och lär sig utifrån besöksdata. Deras
förhämtningssystem var dock inte baserat på AJAX och deras fokus låg på träffbilden som
huvudmätvärde. Domenech et al. (2010) anpassar en äldre algoritm för dagens webbplatser
och förhämtar även de inbyggda objekten i HTML sidan. De tittar inte på klientbaserad
förutsägning utan deras är implementerad på serversidan och använder inte AJAX för
utbytet. Fokusen på mätningar är också på den responstid som uppfattas av användaren.
Dahlan och Nishimura (2008) tittar närmre på AJAX mot AJAX förhämtning med aktiva
hints. Deras förutsägning är väldigt begränsad, de följer musen och vad som väljs i listor.
Detta arbete tittar närmare på prestandan av AJAX förhämtning baserad på historiska hints
gentemot vanlig AJAX. Även klientbaserad förutsägning och aspekterna av hur det påverkar
effektiviteten av förhämtning.
Kopplingen mellan tekniken förhämtning och prestanda är stark. Enligt Domenech et al.
(2010) är målet med förhämtning på webben att sänka responstiden för användare. Dahlan
och Nishimura (2008) menar att AJAX sänker responstiden och ökar upplevelsen som ett
resultat och att AJAX förhämtningar förbättrar prestandan ytterligare. Intresset för
historiska hints härstammar från intresset som Dahlan och Nishimura (2008) visade för
tekniken i kombination med AJAX förhämtning.

2.1 Prestanda
Som tidigare etablerat är det responstid, bandbredd och träffbild som är mätvärden som är
viktiga för förhämtning. Responstiden är central eftersom målet med förhämtningen är ofta
att förbättra prestandan genom att tillåta snabbare navigation för användaren (Domenech,
Pont, Sahuquillo & Gil, 2007). Det är också det mätvärdet som till skillnad mot träffbild går
att jämföra mellan AJAX och AJAX förhämtning. Bandbredd är också en viktig faktor, ifall
för mycket bandbredd används så anses förhämtning inte värt att utföra (Ossa et al., 2007a).
Träffbilden är ett mätvärde som inte går att jämföra mellan AJAX och AJAX förhämtning
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men är viktig vid analys av effektivitet av förutsägelsen. En högre träffbild leder till att mer
data förhämtas vilket indirekt leder till bättre uppfattad prestanda.
Responstiden kan påverkas av många olika faktorer vid olika punkter i processen. Klientens
dator kan vara av sämre kvalitet eller en äldre webbläsare kanske tar längre tid på sig.
Nätverkets infrastruktur spelar en stor roll, användandet av olika protokoll, dynamiskt
innehåll, överladdade servrar. Allt detta tillsammans skapar den totala responstiden som
uppfattas (Márquez, Domenech, Gil & Pont, 2008).
Det är intressant att se vilka andra alternativ det finns för att öka prestandan. Det har
forskats på optimeringar för webben sedan tidigt 90-tal (Wang, 1999). Förbättringar
påverkar både prestandan för användaren men även infrastrukturen genom sänkt belastning
av nätverket. Vissa hjälpmedel är mer effektiva än andra och passar i specifika situationer.
Därför är ingen förbättring, ”den enda” utan en kombination kan ge bättre resultat.
Eftersom webben involverar många olika tekniker och arkitekturer finns det många olika
lösningar och hjälpmedel. Ett urval av dessa är på användarsidan bland annat
webbläsarcache, AJAX och förhämtning. ”Middleware” är applikationer eller hårdvara som
ligger mellan servern och klienten och där existerar bl.a. proxy serverar med olika funktioner
och roller (Sow et al., 2003). På serversidan används PHP acceleratorer, CDNs (Content
Delivery Networks), memory cachning osv.

2.1.1 Proxy
En proxy hör till middleware och är en mjukvara på en server som ligger mellan klienten och
den avlägsna servern. En proxy kan utföra olika funktioner bland annat caching,
förhämtning, filtrering och agera som en brandvägg. Klienten skickar sin förfrågan till
mottagarservern och proxyn fångar upp kallet och skickar det själv. När svaret kommer
tillbaks tar proxyservern hand om det och skickar det vidare till klienten (Wang, 1999).
Processen kan ses i Figur 1.
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Figur 1 Diagram av en proxyservers position i nätverket (Wang, 1999)
Termen cachning innebär att en hämtad resurs sparas lokalt för att snabba upp och avlasta
hämtningen nästa gång. Det kan vara för hela dokument eller tunga delar av webbplatser
som bilder. Träffbilden d.v.s. hur ofta en kontroll mot cachen ger en träff är maximalt 40-50
% på de flesta algoritmer (Wang, 1999).
Användningen av caching ihop med proxy server sågs som ett effektivt sätt att förbättra
prestandan och avlasta det öppna Internet. Det uppkom som ett alternativ eftersom många
företag och organisationer använde proxy servrar som brandväggar runt intranätet enligt
Wang(1999). Eftersom all trafik går genom proxyservern kan alla användare dela på
resurserna, eftersom de även ofta har liknande intressen ansågs det kunna vara en bra punkt
för cachening och förbättrar effektiviteten markant (Kroeger, Long & Mogul, 1997).
Wang (1999) menar att det finns många fördelar med att cacha på en proxyserver. Genom att
dokument som ofta hämtas av flera personer ligger på en lokal server blir hämtningen
mycket snabbare. Eftersom mycket trafik hålls internt reduceras trafiken på det öppna
internet vilket leder till att hämtningar av icke-cachade dokument utanför proxyservern
också blir snabbare.
Det bidrar även till andra som inte använder proxyn, när dokumenten är cachade på flera
proxyservrar reduceras belastningen på orginalservern. Om den servern skulle gå ner finns
också en lokal kopia lagrad och tillgänglig på den lokala proxyn. Det finns dock nackdelar
med proxy också. Det största problemet inträffar om proxyservern inte uppdateras tillräckligt
ofta och informationen blir gammal. Det kan även innebära högre åtkomsttid genom att
cachen först kontrolleras utan framgång, och resursen sedan hämtas. En enda proxy server
kan vara en svag punkt som vid haveri kan orsaka stora problem, servern kan även agera som
en flaskhals om mycket trafik skall passera. En sidoaspekt som oftast glöms är att om
användarna hämtar resursen från proxyn registreras det inte hos orginalservern och statistik
för t.ex. annonser kan felaktigt representeras (Wang, 1999).
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Det finns även förhämtning mellan en proxyserver och en extern server d.v.s. när resurser
hämtas innan de har efterfrågats. Det fungerar tillexempel genom att den externa servern
skickar ut uppdateringar av de mest populära dokumenten till proxyservern. Kombinationen
av perfekt cachning och förhämtning på en proxyserver kan reducera väntetiden upp till 60 %
för användare med hög bandbreddsförbrukning. Denna implementation cachar också och
lider då av samma negativa effekter som tidigare nämnt (Kroeger et al., 1997).

2.1.2 AJAX
Traditionellt fungerar webbapplikationer och webbplatsers interaktioner genom att
användaren utför något eller navigerar till webbplatsen. En HTTP(HyperText Transfer
Protocol) förfrågan skickas från användarens dator eller mobila plattform (klienten) till
webbservern som hämtar nödvändig data från filsystemet, databasen eller externa källor.
Servern bearbetar informationen och genererar en html sida som skickas tillbaks till klienten
för bearbetning och uppvisning (Garret, 2005).
Enligt Paulson(2005) är AJAX en samling tekniker. Teknikerna utvecklades mestadels under
90talet men kombinationen av teknikerna låste upp asynkront utbyte av information på
webben. AJAX tillåter uppbyggnaden av webbapplikationer med bättre interaktivitet,
prestanda och med mer flexibla användargränssnitt. AJAX är en kombination av
(X)HTML(HyperText Markup Language) och CSS(Cascading Style Sheet) för presentationen.
Document Object Model (DOM) för den dynamiska uppdateringen med och manipulationen
av mottagen data. XML(Extensible Markup Language) för utbytet av data och
XSLT(Extensible Stylesheet Language Transformations) för dess manipulation. En av de
viktigaste teknikerna som tillåter det asynkrona utbytet är XMLHttpRequest objektet som
används vid utbytet. Javascript är den teknik som binder samman alla dessa andra tekniker
(Garett, 2005).
AJAX möjliggör skickande och mottagande av valfri information vid vald tidpunkt, detta
öppnar upp möjligheten att ladda om specifika delar av webbplatsen, eller navigera genom
utbytet av alla relevanta delar av webbplatsen utan behovet av en total omladdning av sidan
Detta leder till en snabbare och bättre användarupplevelse eftersom hela webbsidor inte
behöver skickas utan delar kan ersättas (Dahlan & Nishimura, 2008).
AJAX är ett väldigt bra sätt att snabba upp webben och göra det mer interaktivt. Det lider
dock fortfarande av nätverkseffekten, när en användare har initierat en AJAX hämtning tar
det en viss tid för förfrågan att skickas, bearbetas och sedan skickas tillbaka. AJAX
effektivitet är bundet till dessa externa element och kan därför bara öka prestandan till en
viss grad (Dahlan & Nishimura, 2008).

2.2 Förhämtning

Förhämtning är en teknik som har använts väldigt länge inom flera områden av datateknik.
Bland annat kan det används det för att lagra rätt information i internminnet som skall
kommas åt igen (Varadan & Vaishnav, 2005). Inom webben har det också vart aktuellt länge
och föreslogs tidigt som ett sätt att reducera responstiden på webben(Padmanabhan & Mogul
1996, Wang & Crowcroft 1996).
Förhämtning går ut på att försöka förutse vilka sidor eller objekt som en användare kommer
vilja ha åtkomst till innan det efterfrågas och hämta dem under en tid utan aktivitet
(Márquez et al., 2008). Detta möjliggörs av att det finns en spatial lokalitet, ett mönster till
hur användare navigerar webbplatser (Domenech et al., 2010). Enligt Márquez et al. (2008)
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så består förhämtningsprocessen av 2 delar; förusägningsmotorn och förhämtningsmotorn.
Förutsägningsmotorn analyserar tidigare åtkomster på webbplatsen, både äldre och nyare
och utifrån det baseras en förutsägning på vilka resurser som har större chans att bli
efterfrågade. Förhämtningsmotorn tar emot denna lista och hämtar objekten för snabbare
lokal åtkomst. Förhämtningsmotorn kan baserat på omständigheter, så som dötid, utföra
valet när förhämtningen skall ske.
Enligt Domenech et al. (2006) finns det dock väldigt många olika konfigurationer av delarna
i arkitekturen. Förutsägningsmotorn kan vara på klienten, i en proxyserver eller på
webbservern. Förhämtningsmotorn tenderar att vara hos klienten eftersom det tillåter snabb
åtkomst till förhämtade objekt. Ossa et al. (2007b) beskriver hur Mozilla Firefox innehåller
funktionalitet som möjliggör förhämtning direkt i webbläsaren. Förutsägningen sker då på
webbservern och listan matas till webbläsaren som utför förhämtningen. En klar nackdel
med denna metod är det bara fungerar med webbläsare baserade på Mozilla.

2.2.1 Negativ effekter
En av de mest kända negativa effekter som alltid är associerat med förhämtning är ökad
användning av bandbredd. Det påverkar användaren negativt, speciellt i situationer där det
inte finns mycket, som mobila nätverk eller modemuppkoppling. Även om ingen extra
bandbredd används kan det leda till att serverns resurser används mer och trycket ökar vilket
leder till en sämre överliggande prestanda och användarupplevelse (Crovella & Barford,
1998). Ossa et al. (2007b) menar att det är viktigt att rätt tips och signaler används för att
förutse vad användaren vill ha för att överkomma de negativa effekterna förhandshämtning
kan ha, som mer använd bandbredd och mer last på servern.

2.2.2 AJAX förhämtning
Dahlan & Nishimura (2008) menar att AJAX är en bra teknik för komplettering med
förhämtning. AJAX erbjuder redan en uppfattad prestandaökning genom att bara delar av
gränssnittet uppdateras. Dahlan & Nishimura (2008)s resultat pekar på att detta kan
förbättras ytterligare med förhämtning. De implementerar förhämtning i klienten med hjälp
av JavaScript och lagrar resultaten i en lokal cache som kontrolleras innan en riktig förfrågan
görs av användaren.
Förutsägningen sker också i klienten baserad på aktiva hints. Det fungerar genom att
användaren brukar systemet, och indirekta aktioner är hints, d.v.s. när användaren svävar
muspekaren ovanför en länk eller fokuserar på ett alternativ i en rullgardinsmeny. För att
undvika misstag måste användaren vara på alternativet under en viss tid. Dahlan &
Nishimura (2008) berättar att de är intresserade av att se hur AJAX förhämtning fungerar
baserat på historik. Det visar på vikten av att detta examensarbete utförs och
problemformuleringen undersöks.

7

3 Problemformulering
Webben har utvecklats mycket sedan det skapades. Idag är internet en mycket mer dynamisk
plats med mer interaktivitet och många fler användare. I och med den höga tillväxten så har
det uppstått ett högre tryck på nätverksresurser och webbservrar (Sidiropoulos et al., 2008).
Ökningen i responstid påverkas av många olika faktorer; nätverksinfrastruktur, olika
protokoll, dynamiskt innehåll, överladdning av serverar osv. (Márquez et al., 2008). Det
finns flera sätt att förbättra situationen och en naturlig tillvägagång är att öka bandbredden
och med det förbättra kvaliteten på webbtjänster. Enligt Sidiropoulos et al. (2008) så är detta
inte att föredra pga. väldigt höga kostnader, och menar även att detta bara är en temporär
lösning eftersom det leder till mer krävande applikationer.
Förhämtning är en teknik utvecklad för att reducera responstiden, främst för användare på
webben. När personer besöker webbsidor så finns det ett mönster, en spatial lokalitet som
gör att de är mer troligt att söka information som ligger inom en viss domän, vilket gör
förhämtning till en gångbar teknik (Domenech et al., 2010). Enligt Ossa et al. (2007b) är
förhämtningen uppdelad i primärt två steg. Förutsägningen utförs av en förutsägningsmotor
som baserar resultatet på olika hints från användarens interaktion med systemet, historisk
data eller preferenser. Den andra delen är en förhämtningsmotor som tar emot vad som skall
hämtas och lagrar detta lokalt för snabbare åtkomst vid behov.
Sow et al. (2003) menar att prestandan av förhämtningen består primärt av 3 faktorer;
responstid, träffbild och bandbredd. Responstiden är den tid det mellan att en förfrågan
skickas och ett svar tas emot (Dahlan & Nishimura, 2008). De menar att när det gäller
skillnader mellan AJAX och förhämtning är det främst prestandan som är viktig, vilket också
relaterar till problemformuleringen av detta examensarbete. Bandbredden är den trafik som
överförs under åtkomst och användning av en webbplats eller webbapplikation. Ossa et al.
(2007a) menar att bandbredd är ett viktigt mätvärde att ha i åtanke för att förhämtning skall
övervägas. I och med att den ökande tillgängliga bandbredden så är det viktigare med
responstiden vilket är det som användare bryr sig om (Domenech et al., 2010). Träffbild är
förhållandet mellan antalet rätta träffar och antalet förhämtningar (Ossa et al., 2007b).
Träffbilden representerar hur precis förutsägningen är, och påverkar förbättringen av
medelresponstiden till en viss del. Vid fler korrekta förutsägningar ökar graden av
förhämtningar vilket leder till en förbättring av responstiden över lag.
Förutsägningsmotorn som nämndes tidigare kan vara implementerad i olika delar av
systemet, i klienten, en proxyserver eller på webbservern. Majoriteten av forskning och
implementationer är på webbservern men den är begränsad till endast kommunikation till
den servern (Domenech et al., 2006). En av de få som har klientbaserad förutsägning är Lau
& Ng (2004) som visar på att det är möjligt med en effektiv förutsägningsmotor i klienten.
Den vanligaste praktiken är att basera förhämtningarna på historik och det nuvarande
besöket av en användare (Sidiropoulos et al., 2008). Enligt Sow et al. (2003) så har det
fördelen att individuella mönster identifieras och det kan ge ett differentierar resultat och på
så sätt bättre passa användaren. Sow et al. (2003) visar på att analys av historik data ger
väldig lovande resultat vilket gör det intressant att se det appliceras på en nyare teknik, som
AJAX.
Enligt Dahlan & Nishimura (2008) så är AJAX en lämplig teknik att använda som bas för
förhämtning. De menar att den ökande prestandan som AJAX erbjuder kan förbättras
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ytterligare med förhämtning. I deras implementation så används aktiva hints till
förutsägningsmotor men de är viktigt att se hur effektiv AJAX förhämtning kan vara med
användning av mer, och olika hints. Det styrker vikten av att titta vidare på hur AJAX
förhämtning kan användas med historiska hints.
Följande problemformulering gäller för detta examensarbete:
Hur påverkas prestandan av AJAX klientbaserad förhämtning baserad på historiska hints
jämfört med AJAX utan förhämtning?
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4 Metodbeskrivning
I problemet beskrivs en jämförelse mellan AJAX och AJAX förhämtning med historiska
hints. Problemet är av datalogisk natur med kvantitativa aspekter eftersom det är en
jämförelse av kvantifierbar prestanda mellan två tekniker. Den metod som bäst passar
problemet är experiment, som Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell (2008) beskriver som
en undersökning av variabler och påverkan av experimentella omständigheter. Det passar
eftersom det i problemet finns två tekniker som skall jämföras med varandra. Problemet är
inte kvalitativt och det finns med stor sannolikhet inte så många personer som har
kunskapen för att besvara frågeställningen. Av den anledningen passar inte kvalitativa
metoder som intervjuer eller enkäter. Problemet specificerar även att ett klientbaserat
angreppsätt och jämförelsen av AJAX samt AJAX förhämtning med historiska hints vilket
inte gjorts i tidigare forskning som gör att litteraturstudie inte är den mest passande
metoden.
För att kunna genomföra experimentet behövs två webbapplikationer. Då sådana inte finns
att tillgå behöver dessa utvecklas. De två behövs för att kunna jämföra prestandan mellan
AJAX och AJAX förhämtning som problemet beskriver. Eftersom AJAX redan är en
etablerad teknik och många webbplatser använder den för navigation skulle en redan
utvecklad webbplats kunna användas. Men kravet för experimentet är specifikt, det behövs
en AJAX navigerad front-end och tillgång till back-end med databas. Tillgång till backend
behövs för att kunna implementera funktioner som paketerar önskad data som efterfrågas av
förutsägningen på klienten. Det är svårt att få tillgång till alla delar som behövs för en färdig
lösning av en kommersiell webbplats. Bara data, eller struktur är ibland möjligt men de flesta
organisationer vill inte dela med sig av allt som behövs. Samma krav gäller även för en open
source lösning, det är svårt att få tag på en lösning som innehåller alla dessa delar. Ett eget
experiment ger en större kontroll över faktorer som påverkar prestandan och erbjuder lika
villkor för båda versioner. Därför är det lämpligt att båda versioner av webbplatsen byggs
från grunden.
Testsiten skall vara en webbplats där information om kurser på högskolan presenteras. Även
om det är ett labbexperiment så saknades data som kunde användas från andra studier. För
ett fältexperiment skulle förutom databasstrukturen även behövas riktig data från databasen,
vilket är svårare att få tag på. Om det saknas, och informationen skrapas så fylls bara delar av
databasen och det blir en halv lösning som inte skulle erbjuda större validitet till studien.
Datan används i labbexperimentet eftersom det är kategoriserad data vilket behövs för
förhämtningen. Det skulle funka med annan data men valet föll på Högskolans kurser,
domänmängden är också bra eftersom den är tillräckligt stor så att allt inte kan förhämtas,
men också erbjuder en bra bredd i vilken sorts information som ligger inom domänen. Det är
ok enligt skolan att använda denna data i examensarbetet. Som testmiljö skall en egen server
lokaliserad hos MediaTemple i El Segundo, Kalifornien, USA användas. Servern är utrustad
med bland annat webbservermjukvara, databas och scriptspråk. Dessa verktyg är nödvändiga
för funktionaliteten av webbplatsen.
Som tidigare etablerat består prestanda av responstid, träffbild och bandbredd med fokus på
responstid. Mätningarna sker på klienten eftersom det är där både förutsägning och
förhämtning sker, och de görs i klientspråket JavaScript eftersom AJAX och all kod är byggd i
JavaScript. Responstiden mäts från att en förfrågan påbörjas tills att svaret returneras. Detta
inkluderar inte tiden som det tar att visa upp resultatet. Mätningen av träffbild sker endast i
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versionen med förhämtning eftersom det bara kan mätas där. För varje förfrågan som sker
kontrolleras det ifall den redan är tillgänglig eller inte, och registreras. Träffbilden som fås ut
av detta är antal rätta förhämtningar delat på det totala antalet förfrågningar. För att mäta
hur mycket bandbredd som används skall en blandning av webbläsarens inbyggda verktyg
och egna mätningar i klienten användas.
Testmetoden är baserad på den testmetod som Dahlan & Nishimura (2008) använder. Där
testas två versioner på flera olika sätt i sessioner och medelvärden fås. I testmetoden för detta
examensarbete så utförs samma tester på båda versioner genom att de används på ett visst
sätt, för att en viss information ska nås på ett visst sätt. Detta skall vara samma test på båda
versioner så att variablerna minimeras och jämförelsen är rättvis. Varje testanvändning ingår
i en session och dessa sessioner skiljer sig emellan för att få ett bredare test av systemet, och
så att de kan testas flera gånger för mer precisa medelvärden. Eftersom nätverk kan agera
oväntat och orsaka spikar kan det vara aktuellt att presentera delmängder av data. Smullen &
Smullen (2007) presenterar ett bra sätt att hantera och hantera delmänger vid
prestandatestning. Vid spikar i resultatet visas ett sätt att presentera delmängden av data
som bättre representerar det riktiga resultatet utan påverkan av nätverket vid en specifik
tidpunkt.
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5 Genomförande
I detta kapitel presenteras genomförandet av projektet.

5.1 Webbapplikationen
För att kunna genomföra experimentet behövs två webbapplikationer. Då sådana inte finns
att tillgå behöver dessa utvecklas under genomförandet. Båda versioner ser identiska ut och
förutom förhämtningarna som sker i bakgrunden, så agerar de på samma sätt.
Förhämtningsversionen bygger vidare på AJAX versionen så det existerar inget i AJAX
versionen som inte existerar i versionen med förhämtning. All kod för båda versioner kan
finnas i Appendix. Förhämtningsversionen finns i Appendix E och AJAX versionen i
Appendix F. I Appendix G så finns övrig kod som CSS, kod för att skapa och skrapa kurser.
Webbplatsen är en förenklad variant av kurssökningen på Högskolans i Skövde webbplats.
Användare kan använda sidan för att leta reda på intressanta kurser som går på hösten 2012.
Datan som existerar är ca 700 kurser som innehåller information så som beskrivning,
huvudområde, studietakt osv. Det var först tänkt att kursdatan skulle bestå av informationen
som ingår i kursplanen, men det var väldigt omständigt eftersom det var PDF dokument som
är väldigt svåra att konvertera till text, speciellt eftersom de består av en två kolumn-layout.
Den datamängd som används nu är skrapad från högskolans webbplats, med tillåtelse
såklart.
Genom att trycka på ”alla kurser” i menyn presenteras alla kurser i databasen och det går att
filtrera resultatet. Det går att filtrera på huvudområdet, studietakt, nivån och studieformen.
Dessa är ett urval av alla fält som går att filtrera på högskolans webbplats men bör vara
tillräckligt för en realistisk testbas. I och med att checkboxar kryssas i och område väljs så
uppdateras listan av kurser för att reflektera valet, utan att sidan laddas om eftersom all
kommunikation med servern sker med hjälp av AJAX. När en länk på en kurs trycks ersätts
listan och information om kursen visas så som titel, beskrivning och alla kategoriserad data.
Det finns även en sökfunktion som söker igenom beskrivning och titel och presenterar
resultatet i en lista.
Webbapplikationen är uppdelad i två delar; klientsidan och serversidan. All serverkod är
skriven i PHP och existerar i backend.php. Klientsidan är skriven i JavaScript och för AJAX
versionen finns main.js som innehåller kod för att visa, lista, söka och filtrera kurser. I
historyAndCookies.js existerar kod för hantering av historiken, kakorna och navigationen.
Det ingår även andra filer som index.html, core.css, scraper1/2.php och setup.sql.
Databasen består av en tabell, kurs som identifieras av anmälningskoden. Beskrivningen är
omkodad med htmlentities för att bevara formateringen. Resten av datan är alla i egna fält,
total 23 stycken.
$.get("backend.php", { func: "getCourse", id: course }, function(data) {
displayCourse(data);
}, "json");

Figur 2 En jQuery GET förfrågan i main.js
När en kurs skall visas kallas getCourse som skickar en GET förfrågan med hjälp av jQuery
(Figur 2), som är ett funktionsbibliotek för javascript. I förhämtningsversionen så
kontrolleras det först om kursen redan har hämtats, och undviker då en onödig hämtning.
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Om den inte finns lokalt så utförs förfrågan och resultatet sparas lokalt, cachat för framtida
behov. Nedan är koden för när det tas emot i servern.
IF förfrågan matchar getCourse
en SQL frågan till servern som hämtar specifik kurs baserat på ID
WHILE för alla kurser som returneras
Alla värden från databasen sätts i associativ array
Arrayen kodas om till JSON och skickas tillbaks till klienten

Figur 3 Severkod för hämtning av kurs från databas (backend.php)
Förfrågan skickar anmälningskoden till servern som id. Som kan ses i Figur 3 så letas det
reda på rätt kurs, datan lagras i en associativ array som kodas om till JSON, som är en
standard som används för datautbyte. Datan skickas tillbaks till klienten som kallar
displayCourse som ersätter innehållet på sidan och fyller det med information om kursen.
För att lista alla kurser med listCourses bygger funktionen först dynamiskt elementen för
filtrering. Dessa fylls i baserat på historiken, d.v.s. om en användare besökt en kurs och
trycker på bak knappen så är alternativen samma. Listningen av alla kurser och filtreringen
sker i filter som skickar samma förfrågan till servern, men skiljer sig i vilken data som skickas
med. När det skall filtreras skickas eventuellt huvudområde och checkboxarnas värde som
kommaseparerade värden. En lista i JSON med kursernas titel, anmälningskod, studietakt
och studieform skickas tillbaks, listan loopas igenom och skrivs ut.
Sökningen fungerar genom att kalla funktionen initSearch() på varje knapptryck i sökrutan.
Det kontrolleras ifall det är 3 eller mer tecken för att undvika onödiga sökningar. Därefter
startas en timer som efter 300 millisekunder påbörjar sökningen, detta för att undvika kall
till databasen på varje knapptryck. En GET förfrågan skicks efter timern avslutas till servern
som utför en sökning på beskrivningen som också innehåller titeln. Samma sorts lista som
för filtrering returneras och visas.
AJAX navigering inte stödjer historik och användare är vana vid bak/fram knapparna
(Adobe, 2005). Detta presenterade ett problem, eventuella förhämtningar som lagras lokalt
skulle försvinna om användaren lämnade sidan med t.ex. bak knappen vilket är onödigt och
leder till mer förhämtningar och ökad bandbredd. Så för att lösa detta användes HTML5
funktionaliteten som erbjuder historik för AJAX webbappar. För att ha en viss crosswebbläsare funktionalitet så används pluginen history.js vilket erbjuder just detta.
Historiken bygger på att det i koden sätts olika states, d.v.s. att det lagras information om
vart användaren är. När ett state förändras inträffar ett statechange event som läses av och
rätt kod anropas. Eftersom det idag inte går att urskilja mellan att en state sätts och bak/fram
knapp trycks så var navigate funktionen tvungen att skapas. Varje länk som utför någon
navigering kallar navigate med destination och data som skall lagras. En handler för eventet
anropas som kontrollerar vilken state sattes och kallar rätt funktion så som getCourse om en
kurs skall visas. Datan som lagras i historiken skiljer sig, för t.ex. filtrering lagras vilken
område som valts och en mappning över checkboxar, 1 för ifylld och 0 för tom. För sökningar
används replaceState som endast ersätter den nuvarande historiken så varje sökning inte
hamnar i historiken, utan bara den senaste. Samma gäller för filtrering.

5.2 Pågående förhämtning

Som en del under paraplyet av termen historisk förhämtning sker även förhämtning under
besöket baserat på data om vilken sorts information som användaren är intresserad av. Som
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med all förhämtning som sker i detta projekt är fokus av intresset vilket huvudområde en
kurs tillhör. Ett antagande är att de flesta studenter inte tenderar att vara intresserade av
många olika sorters ämnen som inte är relaterade till varandra. Insamlingen av besöksdata
sker på klienten och mycket av besluten för vad som skall förhämtas sker där. Men alla beslut
kan inte tas utan blir som en guide till PHP på servern som har tillgång till databasen och kan
kommunicera vad som behövs med SQL baserat på beslut från klienten. För pågående
förhämtning existerar två metoder, förhämtning vid sökning och vid interaktion, d.v.s. besök
av kurser under en session. Det lagras även annan information under användningen som
behövs för den initiala förhämtningen. Versionen med AJAX förhämtning använder
modifierade versioner av de tidigare nämnda filerna med kall till funktioner i prediction.js
och prefetch.js och även cookies funktioner som tas upp i ett senare kapitel.

5.2.1 Lagring av förhämtningar
Förhämtningsmotorn för detta system är implementerat på klientsidan. De förhämtade
resultaten lagras i objektet storedData lokalt i klientens minne. Objektet är ett array objekt
där den översta nivån är anmälningskoden för kursen. För varje anmälningskod finns all data
om den kursen lagrad som en associativ array för lätt åtkomst.
För att spara en kurs till storedData används funktionen storeData i prefetch.js.
Funktion storeData med input data
IF inputen har en längd
IF data inte redan existerar på denna position i objektet
Sätt data till denna position i objektet
ELSE
För varje element i data
IF data inte redan existerar på denna position i objektet
Sätt den nuvarande kurser till denna position i objektet

Figur 4 StoreData funktionen som lagrar kurser lokalt (prefetch.js)
Funktionen, som kan ses i Figur 4 kan lagra en eller flera kurser genom att kontrollera om
datan som skall lagras har en längd, om den inte har det är det endast en kurs. Efter det
kontrolleras ifall kursen redan existerar för att inte lagra samma kurs flera gånger. Sist lagras
datan i objektet under rätt anmälningskod. Om det är flera kurser som skall lagras loopas
datan igenom med jQuery.each och samma process upprepas.

5.2.2 Sökning
Som en del utav den totala förhämtningen så förhämtas sökresultat. Sökning är en viktig
funktion när en användare skall hitta rätt information och kan ofta ge en väldigt bra bild av
vad användaren verkligen vill åt. Resultatet av sökningen visar alla kurser som har söktermen
i beskrivningen men det är ofta för mycket att förhämta på. Förhämtningen baseras på
matching mot titeln eftersom den ofta reflekterar mer precist det användaren söker.
När en sökning gjorts efter 300ms så börjar en sekundär timer, den väntar 1800ms för att
försäkra sig, någorlunda i alla fall att användaren har landat på det som den verkligen söker,
och inte är mellan knapptryckningar. När den sekundära timern rinner ut så kallas
prefetchSearch i prefetch.js med söktermen.
För att undvika att kurser som redan är lagrade hämtas igen, skickas alla redan förhämtade
kursers anmälningskod med till servern. Listan genereras genom att storedData, med alla
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lagrade kurser, itereras och arrayed prefetchedCourses fylls med anmälningskoden från varje
kurs.
if($.inArray(term, emptySearches) == -1) {
$.get("backend.php", { func: "prefetchLive", id: term, courses:
prefetchedCourses, amount: 8, type: "search" }, function(data) {
storeResult(data);
if(data.length < 8)
emptySearches.push(term);
}, "json");
}

Figur 5 Förhämtning av sökningar (prefetch.js)
En förfrågan, som kan ses i Figur 5, kommer att skickas iväg med vad som söks, tidigare
förhämtade kurser, hur många resultat som max får returneras och att det är av typen
sökning. För att inga onödiga hämtningar skall ske kontrolleras söktermen mot en array av
redan utförda sökningar som inte har några resultat kvar att förhämta. Denna array fylls när
returnerat resultat understiger max antalet som nu är 8 resultat. Eftersom redan förhämtade
resultat skickas med så kommer samma sökning flera gånger inte att skicka tillbaks samma
resultat och succesivt beta av alla resultat för den sökningen och till slut inte skicka mer
förfrågningar.
På serversidan görs först en kontroll ifall typen är sökningen eller interaktion, eftersom
processen är snarlik med ett par skillnader i SQL frågan. Koden kan ses i Figur 6.
IF förfrågans funktionsvariabel matchar prefetchLive
IF typen av förfrågan är search
SQL strängen skapas som hämtar alla kurser med en titel som innehåller
Söktermen

Figur 6 Första delen av serverkod för förhämtning av sökresultat (backend.php)
När frågan är etablerad så läggs de redan förhämtade kurserna till i SQL frågan.
Anmälningskoderna som skickades med loopas och alla anmälningskoder läggs till på slutet
med !=. Så inget som returneras kommer redan ha förhämtats. Eftersom en AND ligger på
slutet kapas den av med substring, och sortering och begränsning sätts på SQL frågan, som
kan ses i Figur 7.
WHILE för alla bifogade kurser
Lägg till på sql strängen att anmälningskoden inte får matcha denna och AND
Ta bort sista AND från SQL strängen och lägg till sortering på titel och
begränsning av antal resultat baserat på bifogat värde

Figur 7 Andra delen av serverkod för förhämtning av sökresultat (backend.php)
Förfrågan avslutas med att resultatet hämtas och en array med alla resultat kodas om till
JSON och skickas till klienten. I klienten sparas datan med storeData och om mindre än 8
resultat skickades svartlistas den söktermen.

5.2.3 Interaktion
Utöver förhämtningen vid sökning sker en liknande process när användaren tittar på kurser.
För varje kurs som användaren besöker under en session lagras det i en cookie vilket
huvudområde kursen tillhör. Om användaren besöker 3 eller mer kurser utav samma
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huvudområde förhämtas det resultat från det området. Desto fler besök av samma typ av
kurs i rad, desto fler resultat förhämtas.
Funktionen browsingPrefetch i prediction.js kallas från uppvisningen utav en kurs med
numret för huvudområdet, numret korresponderar till en array med alla huvudområden. Den
första delen av koden kan ses i Figur 8.
Funktion browsingPrefetch med input ett huvudområde av en kurs
IF huvudområdet inte är 0 (saknar huvudområde)
Hämta interaktionscookien och lagra I arrayen områden
Initialisera en räknare
Hämta det sista området lagrat I områden, lagra det I variabel och ta bort
från arrayen
WHILE så länge variabeln för sista området är sann
IF det sista området matchar sökta området(input)
Öka räknaren med 1
Sätt variabeln för sista området till sista området från områden
ELSE
Sätt variabeln för sista området till falskt

Figur 8 Första delen av funktionen browsingPrefetch (prediction.js)
Funktionen agerar endast om huvudområdet inte är 0, d.v.s. att det saknas. Vilket det gör på
ett 60-tal kurser. Nu hämtas cookien med det tidigare besökta kursernas huvudområden.
Mer om cookiehanteringen i senare kapitel. Det sista värdet i arrayen tas ut ur den och en
while-loop itererar och jämför om det sista värdet matchar det nuvarande området, ifall det
stämmer ökas räknaren och nästa hämtas från arrayen, om den inte matchar så avslutas
iterationen. Loopen är rekursiv och fortsätter så längde området matchar det sökta. Antalet
hittade områden avgör om, och hur många resultat som skall hämtas.
IF räknaren är större eller lika med 2
Sätt antalet objekt att förhämta till värdet av räknare*2.5, avrundat nedåt

Nu kontrolleras om det var 3 eller fler resultat som matchade, som kan ses i Figur 9. Om inte
så förhämtas inget och huvudområdet lagras bara i cookien. Men om det är 3 eller fler så
bestäms antalet som skall förhämtas genom antalet i rad gånger 2.5 avrundat nedåt. Efter det
sker samma process som för sökningen, alla förhämtade kursers anmälningskod samlas in,
det kontrolleras om alla resultat för detta område redan hämtats och om inte så skickas
förfrågan till servern. Det är samma kod som körs på servern också förutom den lilla
skillnaden i SQL frågan, som ses i Figur 10.
ELSE
Sätt SQL strängen till hämta alla kurser där huvudområdet matchar medskickad
parameter
Sätt sorteringsvariabeln till huvudområde

Figur 9 Skillnaden i serverkod för interaktionsförhämtning (backend.php)

5.3 Initial förhämtning

Initial förhämtning är den andra delen av förhämtningarna som sker på sidan och sker
endast en gång per besök, i början av besöket. Förutsägningsalgortimen använder sig utav
data om sökningar, filtreringar och besök på individuella kurser.
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5.3.1 Algoritmen
Algoritmen som används för att förutsäga vilka kurser som är av intresse att förhämta är
egenutvecklad. Den är anpassad för datan som används baseras mestadels på huvudområdet
av kursen, men tar in mycket mer information för att få en så noggrann förutsägelse som
möjligt. Dahlan & Nishimura (2008) är det enda AJAXbaserade systemet och det använder
inte en algoritm för att analysera användardata, utan endast direkta aktioner med länkar osv.
Andra arbeten presenterade väldigt generella algoritmer som är anpassade för traditionella
html-baserade system.
Systemet tittar på besöksdata som kommer från information sparade i cookies. För varje
besökt kurs kollas det på huvudområdet, studietakten, nivå och utbildningsform. För
filtreringar har samma information sparats, samt alla sökningar som utförts. Alla dessa
element räknas för att se hur populära de är. Kursbesök och filtreringar slås ihop eftersom de
innehåller samma sorts data, men filtreringar dubbleras för att öka vikten av dessa, eftersom
mindre filtreringar görs jämfört med att besöka kurser generellt.
Från datan räknas det för varje del av datan de 3 mest populära för den användaren,
tillexempelvis områden Datalogi, bioinformatik osv och 25 % och 50 % för studietakten.
Detta gäller för huvudområde, studietakt, nivå, utbildningsform och sökningar.
Procentsatsen räknas också fram för ranken två och tre jämfört med topranken. För att en
sökterm, område, studietakt osv skall få vara med i topp 3 måste den uppnå en viss tröskel
jämfört med toppresultatet. Därför kan topp 3 vara mellan 1-3 resultat.
Det finns en maxgräns för hur många resultat som får returneras. Utifrån det värdet görs en
fördelning på topp 3 områden baserat på deras procentsats. Om antalet resultat inte
överstiger max för det området så förhämtas alla. I största fall stämmer inte detta utan för
varje topp 3 område utförs en filtreringsprocess för att få fram under max antal resultat för
det området. Filtreringen sätts på, en och en, och kontrolleras på om det returnerar över
max, eller under halva max. I fallet under halva max återställs filtreringen för att inte minska
antalet resultat. Filtreringen följer ordningen sökning, studietakt, nivå och
undervisningsform. Resultatet som förhämtas är det sammanställda resultatet för topp 3
områden.
Som kan ses av algoritmen så är mängden av data väldigt viktig, den gör inget på första
försöket utan kräver lite användning av sidan innan det kan vara effektivt vid nästa besök.

5.3.2 Cookies och insamling av data
Sättet som används för att lagra data persistent över flera sessioner är cookies. De finns stöd
för dem i alla webbläsare och är naturligt tills localStorage blir färdigimplementerad i
HTML5.
För att lagra data i cookies används funktionen storeInCookies i historyAndCookies.js.
Funktionen börjar genom att kontrollera om det existerar en tidigare cookie med samma
namn och hämtar den i så fall, annars skapas en tom array. Funktionen fortsätter genom en
switchsats på cookiens namn, det bestämmer proceduren för den individuella cookien.
Början av denna process kan ses i Figur 10.
SWITCH baserat på cookiens namn
CASE kurser
Initiera en array med kursens värden, anmälningskod, huvudområdet(dess
numriska värde), studietakten, fördjupningsnivå och undervisningsform
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Lägg till den nyligen skapade arrayen I cookiearrayen

Figur 10 Kod för att se vad som skall lagras i cookien (historyAndCookies.js)
För besökta kurser så tas kursen in genom parameter variab. Värdena som lagras i en array
är anmälningskoden, numret för huvudområdet, studietakt, fördjupningsnivå och
undervisningsform. Det läggs till på slutet av cookien, som antigen har värden eller är tom.
Cookien består av en array med arrayer för varje kurs. Det är inte ett objekt för att spara
utrymme. För resten av cookiesen läggs bara värdet på slutet av den existerande arrayen.
var expire = new Date();
expire.setDate(expire.getDate() + 60);
if(cookieName == "browsing")
document.cookie = cookieName+" =" + JSON.stringify(cookie) + ";"
else
document.cookie = cookieName+" =" + JSON.stringify(cookie) + ";
expires="+expire.toUTCString();

Figur 11 Koden för att skapa cookien i browsern (historyAndCookies.js)
I slutet på funktionen skapas själva cookien med en utgång på 60 dagar (Figur 11). Om
cookien är browsing, vilket är interaktionscookien så skall den endast var valid för sessionen
så utgångstiden sätts inte. Arrayen som skapades kodas till JSON innan den lagras så den
kan återskapas senare.
För att läsa av kakorna används getCookie. Den delar strängen som består av alla kakor på ”;”
som skiljer den. Varje cookie delas upp, så namnet och innehållet bli separat. Om den sökta
cookien existerar läses datan in och konverteras med JSON till en fullständig array. Om
längden på cookien överstiger 4000 tecken så tas det första värdet bort från cookien. Detta
för att undvika att den blir full som för flera webbläsare är 4096 byte (Kristol & Montulli,
1997).
De olika kakorna som lagras är: kurscookien som sparas när en kurs har visats upp.
Områdesfiltrering som sätts när ett område ändras i filtreringen. De olika kakorna för de
olika checkboxarna som sätts vid intryckning av en box. Cookien för sökningarna sätts
samtidigt som förhämtningen sker, för att undvika felaktiga lagringar pga. för snabb timer.
Sessionscookien för interaktion sätts i funktionen där förhämtning sker, men endast om
kursen har ett område.

5.3.3 Klienten
Algoritmen som beskrivs i ett tidigare kapitel är implementerat i två delar, i klienten och
servern. Det går inte att ha hela förutsägningen ske i klienten eftersom tillgång till databasen
saknas. Den del som sker på klienten är analysen av data för att få fram topp 3 i varje
kategori. Funktionen som sköter förutsägningen i klienten är predict i prediction.js.
Funktionen hämtar alla relevanta kakors innehåll, det är kurser, sökningar,
områdesfiltrering, och kakor som innehåller checkboxar som klickats för studietakt, nivå och
utbildningsform. Kurscookien loopas eftersom den innehåller olika data för varje kurs, och
datan tas ut och stoppas i separata arrayer (Figur 12).
...
Skapa arrayer för de olika attributen som en kurs har, område, studietakt,
utbildingsform, fördjupningsnivå.
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FOR för varje kurs från cookien med alla besökta kurser
IF ett område existerar
Lägg till området i arrayen för områden
Lägg studietakten I arrayen för studietakter osv…
...

Figur 12 Kod som lagrar besöka kursers attribut i separata arrayer (prediction.js)
När all data är kategoriserad i egna arrayer loopas filtreringskakorna och eftersom de
matchar data med kursen, t.ex. att en kurs har en viss studietakt och att någon har filtrerat
efter studietakt sätts dessa ihop, fast filtreringen sätts in två gånger för att öka vikten av den.
Detta görs för alla versioner av filtreringskakorna, som fart, form, nivå osv.
FOR varje filtrering som skett på studietakt
Lägg till den valda farten från cookien till arrayen för farter två gånger.

Figur 13 Kod som loopar filtreringscookien för studietakter (predictions.js)
För att räkna fram topp 3 i varje kategori så används funktionen topThree.
Funktionen topThree med input list vilket är listan som top 3 skall fås fram av
Skapa ett nytt objekt counts för lagrning av räknandet
FOR längden av listan, med räknare i som ökar med 1 varje iteration
Sätt det nuvarande värdet i listan till variabeln num
IF ett värde existerar i counts för värdet num
Öka värdet för counts på index num med 1
ELSE
Sätt värdet för counts på index num till 1.

Figur 14 Funktion för att räkna fram top 3 värden i en array (prediction.js)
Som kan ses i Figur 14 skapas ett objekt för att kunna räkna antalet förekomster av ett ord
eller nummer. När forloopen itererar över listan lagras numret i en variabel som blir nyckeln
i objektet och värdet ökas ifall det redan existerar, eller sätts till ett om det inte existerar. Det
skapar ett objekt där nyckeln är ett ord eller nummer och värdet är antalet i arrayen.
Det nya objektet itereras och för varje element i objektet så tas nyckeln och värdet och
separeras in i två arrayer. Nu görs en forloop med 3 iterationer för att hämta topp 3. Detta
görs genom att för varje iteration tas det hittas indexet för det värdet från värdearrayen, och
indexet används för att plocka ut rätt nyckel och värde från de korresponderande arrayerna.
for(var i = 0; i < 3; i++) {
var pos = $.inArray(Math.max.apply(Math, values), values);
t3.push([keys.splice(pos, 1)[0], values.splice(pos,1)[0]]);

Figur 15 Kod för att ta ut topp 3 värdena och lagra i ny array (prediction.js)
Nu vet systemet de 3 mest populära områdena, studiefarterna, sökningarna osv. Dessa
värden skickas vidare till getPercentages för att få reda på procentsatsen för de två lägre
värdena i topp 3 och ta bort dem vid behov.
Funktion getPercentages med input top 3 listan och en lägsta tillåtna procent
Skapa en temporär array
IF den medskickade listans längd är över 0
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Lägg det första värdet från den medskickade listan in i den temporära
arrayen och det procentuella värdet 1.

Figur 16 Början på koden som räknar fram topp 3 värden för en lista
(prediction.js)
Funktionen tar in listan och en gräns för vad som får komma med, det är mellan 0-1 och
representerar procentsatsen jämfört med top1 värdet. En lista skapas och det översta värdet i
listan infogas med 1 som procentsats (Figur 16).
IF listans längd är över 1
Räkna fram procenten genom att dela antalet som det andra värdet i medskickade
listan har med antalet som första har.
IF procenten är större eller lika med den lägsta tillåtna procenten
Lägg till värdet i temporära listan, tillsammans med procenten.

Figur 17 Koden som tittar på det andra värdet i topp 3 (prediction.js)
Om listan har mer än ett värde fortsätter funktionen och tar fram procentsatsen för det andra
värdet i listan genom att dela det antalet med antalet som top1 har. Om den procentsatsen är
över avgränsningen sätts den slutgiltiga topp 3 listan med procenten (Figur 17). Samma
jämförelse görs med det tredje värdet mot det första värdet.
Denna process görs för alla värden som kommer från kakorna, även sökningar (Figur 18).
var
var
var
var
var
var

standardThreshold = 0.33;
t3areas = getPercentages(topThree(listAreas), standardThreshold);
t3speed = getPercentages(topThree(listSpeed), standardThreshold);
t3level = getPercentages(topThree(listLevel), standardThreshold);
t3form = getPercentages(topThree(listForm), standardThreshold);
t3search = getPercentages(topThree(search),standardThreshold);

Figur 18 Lagrandet av topp 3 värden och procentsatser för alla attribut
(prediction.js)
StandardTreshold är på 33 % så för att ett element skall få vara med i topp 3 måste det finnas
i alla fall en tredjedel så många som toppresultatet. All data skickas till initalPrefetch som
skickar iväg datan till servern.

5.3.4 Servern
Severn tar över från att topp 3 med procentsatser har skickats med. Den kommer att ta denna
information och returnera ett antal resultat som ska passa den individuella användaren så
bra som möjligt.
Funktionen sätter först max antal returnerade resultat. Det totala antalet kurser får inte
överstiga detta. För att få reda på det individuella max antalet kurser för varje huvudområde
räknas det fram.
if(count($areas) == 3) {
$split = $totalCourses / 3;
$maxAreaOne = floor($split + ($split - ($split * $areas[2][1])));
$maxAreaTwo = floor($split);
$maxAreaThree = floor($split * $areas[2][1]);
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Figur 19 Serverkod för att räkna fram uppdelningen av resultat (backend.php)
Som ses i Figur 19 så delas det totala antalet på 3, eller i fallet där topp 3 är mindre delas de
på det antalet som finns. Den överst rankade får sin del av den tredelade cookien, samt det
som blir över när den tredje rankade tar procentsatsen av den tredelade cookien. Ett exempel
är max 50 kurser, delat på tre är ~16. Om den tredje rankade har 40 % av den första får den
bara sex resultat och det topprankade får det som är kvar, tio till resultat så den har 26st
totalt. Den andra rankade får sin tredjedel oförändrad. När det endast är två stycken så är
uppdelningen samma som mellan ett och tre.
$resOne = prefetchForArea($maxAreaOne, $areas[0][0], $speeds, $levels, $forms,
$searches);
…

Figur 20 Första funktionsanropet till prefetchForArea (backend.php)
För varje huvudområde anropas prefetchForArea med maxvärdet, huvudområdet och topp 3
studietakt, nivå, utbildningsform och sökningar (Figur 20).
function prefetchForArea($max, $area, $speed, $level, $form, $search) {
global $db;
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE huvudomrade='$area'";
$orig = $q;
$result = mysqli_query($db, $q);
if(mysqli_num_rows($result) > $max) {

Figur 21 Första delen av funktionen prefetchForArea (backend.php)
En förfrågan till databasen för all resultat för det området hämtas och jämförs mot det
maximala värdet av resultat för detta huvudområde (Figur 21).
$q = genQuerForPre($search, "titel", $q." AND ");
$result = mysqli_query($db, $q);
if(mysqli_num_rows($result) > $max || (($max / 2) > mysqli_num_rows($result))) {
if(($max / 2) > mysqli_num_rows($result))
$q = $orig;

Figur 22 Filtrering av resultat baserat på sökningar (backend.php)
Om det finns för många resultat så kommer tightare restriktioner sättas på databasfrågan
(Figur 22). Den skickas till getQuerForPre som är en hjälpfunktion som tar in en array med
värden, vilket fält det tillhör i databasen och bygga en ny databasfråga som limiterar antalet
resultat. Den nya frågan skickas till databasen och om det är för många resultat går den
vidare i filtreringen. Även om det är för få går den vidare, det är om det är mindre än hälften
av max antal resultat, men i det fallet återställs frågan till bara vilket huvudområde, eftersom
ytterligare filtrering inte kan ge mer resultat. Processen fortsätter så i filtreringsordningen
sökning, studietakt, fördjupningsnivå och undervisningsform.
Principen funkar genom att den kommer att sluta när rätt antal resultat hämtas och dessa
ligger lagrade i result som sedan loopas igenom och kursernas värden skickas tillbaks. När
processen utförs för alla 3(eller mindre) huvudområden så läggs resultatet samman med
array_merge_recursive. Dubbletter kommer inte att inträffa eftersom de olika arrayerna
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kommer från olika huvudområden. Resultat kodas om till JSON och skickas tillbaks till
klienten där det sparas ner i lokala cacheobjektet och är redo att besökas.
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6 Resultat
6.1 Datainsamling

För detta examensarbete ligger prestanda i fokus. För att få reda på prestandan utfördes en
serie mätningar för ett experiment med mål att så precist som möjligt mäta skillnaden i
prestanda mellan 2 varianter av en applikation. Denna applikation är kursinformationssidan
och de två varianterna en vanlig AJAX version och en med AJAX förhämtning baserad på
besöksinformation. Testmetoden bygger till en viss del på metoden som Dahlan & Nishimura
(2008) men skiljer sig på grund av de skillnader som existerar mellan arbetena. Sessioner
används i deras arbete men har en mycket större inverkan i detta arbete på grund av
skillnaderna mellan testsessionerna. Den största skillnaden är träffbilden, eftersom den har
en stor påverkan på medelresponstiden så bör de olika sessionerna täcka olika scenarier med
varierade träffbilder. Detaljerad info om de specifika sessionerna kommer senare.
En session består utav ett set av information lagrad i cookien, så den initiala förutsägningen
alltid skall baseras på samma information. Varje sessions kakinnehåll lagras i localstorage så
det sedan kan laddas in i kakorna för att återskapa ett test flera gånger. Vidare består
sessionen av inspelad information om vad som skall besökas. Som en del av arbetet byggdes
ett system för att spela in en session, den lagrar vad som utförs i systemet och tiden det tog
att utföra, detta kan ses i Figur 23. Denna information kan sedan spelas upp igen när
mätningar skall se, så samma aktioner kan utföras automatiskt om och om igen och mätas.
En session körs 30 gånger, och för varje körning mäts hämtningen av 26-27 kurser.

Figur 23 Exekvering av testsession
Det som mäts under en körning är responstiden, bandbredden mäts separat. Responstiden
mäts endast på hämtningen utav kurser, som antigen hämtas från databasen och har en
responstid på över 0 millisekunder eller hämtas lokalt och har då 0 millisekunder. Detta är
på grund utav att mätningen sker på från att en förfrågan skickas tills den tas emot, det
inkluderar inte DOM hantering eller utritning. För varje hämtning av en kurs registrerar
responstiden i en array, förutom för den första för att undvika att den är mer långsam p.g.a.
hur JavaScript exekveras. Efter en körning så räknas medel, median, min och max värdet
fram för just den körningen och lagras. Träffbilden räknas också fram genom att vid varje
kurshämtning registrera sant eller falskt, om den hämtas eller inte hämtas från databasen.
Träffbilden lagras också för varje körning även om den är statisk för en session eftersom
samma kurser alltid hämtas. Efter en körning i en session så görs en omladdning för att
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återställa internminnet, ladda in ny cache, göra initial förhämtning osv. De slutgiltiga
värdena som presenteras är medelvärden utav dessa lagrade värden, så till exempel en
session som körs 30 gånger besöker 30*27 kurser som ger 810 datapunkter. Min och Max
värdet är dock det största och minsta responstiden lagrad, och inte ett medelvärde av alla
körningar i en session.
Själva exekveringen av sessionerna skedde under samma tid på dygnet över ett spann av flera
dagar. För att minimera påverkan av annan trafik lokalt så skedde dessa tester under natten.
Det gjordes möjligt av funktionaliteten som tillåter automatiska tester, och varje session kan
ställas in att köra nästa session automatiskt efter testet är klart. Eftersom servern är
lokaliserad i El Segundo, Kalifornien, USA så skedde testerna under dagtid där, vilket kan
leda till vissa skillnader eftersom servern är delad utav flera användare hos webbhotellet.
Testerna på klientens sida utfördes på en MacBook Pro, 2.3 GHz Intel Core i5, med 4GB
1333MHz DDR3 minne som kör Apple OS X 10.7.4. Webbläsaren som användes för testerna
var Google Chrome 19.0.1084.46.

6.1.1 Sessioner
Testerna bestod utav 3 bas-sessioner; A, B och C. Dessa sessioner bestod utav 27
kurshämtningar i fallet A och B, och 26 i session C. Att körs en iteration av en session tog
cirka 2 minuter, så en session med 30 iterationer tar ca 1 timme att utföra. Eftersom tester
skall ske på båda versioner av systemet var det 6 sessioner; A-ajx, A-frh, B-ajx osv. Utöver
detta skedde tester med olika mängder kurser i databasen, det normala antalet och 10 samt
100 gånger antalet kurser, men mer om det senare. Detta resulterar i totalt 18 sessioner, med
30 iterationer var som tog 2 minuter var. Det har totalt alltså hämtats ca 14,500 kurser under
testningen.
Träffbilden för ett live system kan variera väldigt mycket beroende på system, men tenderar
att ligga runt 50 % (Kroeger et al., 1997).
Session A är den session som skall representera en hög träffbild, och ligger på 57.69 %.
Scenariot för sessionen är att personen är en datalog eller webbutvecklare och tittar just på
de områdena. Under testet tittar personen på just de specifika områdena men allt är inte
förhämtats vilket leder till en högre men inte fullständig träffbild. Detaljerad information om
bakgrundsdata för session A finns i Appendix A.
Session B är ett scenario av en person som är intresserad utav biologi men tittar även på
intressanta kurser runt omkring så som bioinformatik och liknande ämnen vilket leder till en
lägre träffbild, 40.74 %. Mer information om Session B finns i Appendix B.
Session C representerar ett scenario av en person med spridda intressen, som besöker siten,
tittar runt och sen återvänder och tittar runt mer, vilket leder till en sämre, men ok träffbild
på 23.08 %. För närmare info om testresultat och bakgrundsinfo om session C, se Appendix
C.

6.1.2 Databasökningen
För att testa påverkan av en större databas så gjordes tester där kursantalet var 10 och 100
gånger ursprungsmängden på 670 kurser. De nya kurserna ingår inte i ett huvudområde och
delar namn med redan existerande kurser. Detta görs för att inte påverka träffbilden, och på
så sätt göra testerna irrelevanta genom att samma sak inte skulle mätas. Om de delade namn
och innehåll skulle sökningar förhämta dessa istället för andra och testerna skulle skilja åt
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mellan sessionerna i de olika storleksordningarna. Om de ingick i huvudområden skulle de
möjligen förhämtas vid initiala förhämtningen och på så sätt också rubba resultatet. Därför
är datan genererad, titel och innehåll är lorem ipsum, fast mängden information stämmer
överens. De andra värdena är realistiska värden baserat på andra kurser.

6.2 Resultat Responstid

Som tidigare nämnt är responstiden bara baserad på hämtningar av kurser inte övriga
hämtningar så som listan eller sökningen. För varje session så har 30 iterationer utförts och
responstiden är medelvärdet utav medelvärdet som varje iteration har producerat. För att
räkna fram den procentuella prestanda ökningen (PÖ) så används formeln; ((AJAX – AJAX
Förhämtning) / AJAX) * 100 som användes av Dahlan & Nishimura (2008).
Tabell 1 Prestandaökning av förhämtning baserat på medelresponstid (ms)

AJAX
AJAX FRH
PÖ

Session A
(57.69 %)
308.34
112.96
63.3 %

Session B
(40.74 %)
285.80
165.28
42.1 %

Session C
(23.08 %)
271.46
191.02
29.6 %
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Figur 24 Prestandaökning av förhämtning baserat på medelresponstid (ms)
Som kan ses i Tabell 1 och Figur 24 så finns det en ökning av prestanda baserat på
responstiden. Responstiden sjunker med 63.3 %, 42.1 % respektive 29.6 %. Det visar även att
träffbilden har en stor påverkan på medelresponstiden. Vid 100 % träffbild så hade
responstiden varit 0, men det är nästintill omöjligt att uppnå. Träffbilden skiljer sig åt mellan
användare och situationer och i en ideal värld så hade allt kunnat förhämtas, men det skulle
leda till att för mycket förhämtas och på så vis öka bandbreddsanvändningen. Skillnaderna i
ren responstid mellan de olika sessionerna beror på att olika kurser hämtas och övriga saker
som sker i systemet men det viktiga är prestandaökningen som sker mellan AJAX och AJAX
förhämtning. Som en jämförelse uppnådde Dahlan & Nishimura (2008) runt 60 %
förbättring i responstid med deras förhämtningssystem som bygger på aktiva hints.
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Tabell 2 Median, Minimum och Max värden för alla 3 sessioner (ms)
Session A
Median Min
Max

Session B
Median Min Max

Session C
Median Min
Max

AJAX

305.9

243

1430

274.31

240

940

266.26

240

1743

AJAX FRH
PÖ

112.1
63.3 %

0
∞

539
62.3 %

169.93
38 %

0
∞

853
9.2 %

186.66
29.8 %

0
∞

1486
14.7 %

I tabell 2 presenteras på median, min och max för alla 3 sessioner. Medianen är uträknat som
medelvärdet (ett medelvärde av medelvärden) medan min och max är hämtat utav alla
värden. Medianen är väldigt lik medelvärdet vilket är väntat. Minimum värdet är alltid 0 på
förhämtningen så det går inte att jämföra. Minimum värdena på AJAX versionen är ganska
nära medel och medianvärdet vilket indikerar att inte är en för stor spridning på
responstiderna. Maxvärdet är egentligen arbiträrt, eftersom det kan spika lika högt i både
system, men i dessa tester så har de varit lägre på förhämtningsversionen och procentuellt
spritt mellan de olika sessionerna.
Tabell 3 100 %, 95 %, 90 % av responstiderna (ms)

Medel
Median
Min
Max

AJAX – Session A
Alla (30) 95 % (28) 90 % (25)
308.34
303.83
300.64
305.9
302.98
301.04
243
243
243
1430
872
769

AJAX FRH – Session A
Alla (30) 95 % (28) 90 % (25)
112.96
112.10
111.29
112.10
112.04
111.62
0
0
0
539
453
409

Som det nyligen noterades kan värdena spika. Det är en lång väg mellan klienten och servern
och det finns en rad orsaker till varför hämtningars responstid kan spika. Det kan bero på
routing mellan noder, eller tillfällig belastning av servern eller andra orsaker. I tabell 3
presenteras 100 %, 95 % och 90 % av medel, median, min och max värdena för session A av
båda versioner. Vid 90 %, 25 stycken kurshämtningar så sjunker medel och media
responstiden lite, men där det verkligen visar skillnad är vid maximala värdet. Det tar bort de
absolut högsta värdena men visar att även om de 5 högsta värdena tas bort så är maxvärdet
fortfarande relativt sett högt jämfört med medeltiden.
Som beskrevs tidigare så ökades mängden av kurser och testerna gjordes på de nya värdena.
För att systemet skulle kunna funktionera var listningen av alla kurser limiterat till 2000,
annars tar listningen av alla kurser för lång tid vilket rubbar testet genom att listningen pågår
samtidigt som hämtningen av en kurs under testning. Testerna på större datamängder
skedde på samma sätt som de tidigare testerna och under samma förutsättningar. De
fullständiga testresultaten finns ihop med de tidigare resultaten i Appendix A, B och C för de
respektive sessionerna.
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Figur 25 Medeltider för responstid för alla sessioner
Resultatet är inte väntat när prepositionen är en ökning av antal kurser med 10 eller 100
gånger. Figur 25 visar att det inte är en markant ökning i medelresponstid för de större data
mängderna, och i vissa fall en minskning. Minskningen kan bero på andra omständigheter,
mycket trafik, belastning på server eller liknande, men det visar på att ökningen av kurser för
detta system inte hade en större påverkan.
Anledningen till att responstiden inte ökar är mestadels på grund av hur databasen ser ut,
eftersom en kurs är en tabell så påverkas inte en direkt hämtning på id nummer mycket av
ökandet av kurser. En annan orsak till varför det inte ökar markant är att mätningarna
endast sker på kurshämtningen och inte sökningar och listningar som faktiskt påverkades av
förändringen, men inte är relevanta till frågeställningen eftersom de inte förhämtas eller
lagras.

6.3 Resultat Bandbredd
Mätningen på bandbredd utfördes med det inbyggda verktyget i webbläsaren chrome som
kan ses i Figur 26. Det utfördes en gång per session och version eftersom det sker på samma
sätt förändras inte bandbreddsanvändningen. Utifrån den data som kom ifrån detta delas det
in i 2 kategorier, en där bandbredden endast mäts för hämtningen av kurser och
förhämtningen och en där all utbytt data räknas.

Figur 26 Datainsamling av bandbreddsanvändning
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Tabell 4 Bandbreddsanvändning endast kurser/frh (kB)
Session A

Session B

Session C

252
532
-111 %

239
526
-120 %

211
467
-121 %
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Figur 27 Bandbreddsanvändning endast kurser/förhämtningar
Som kan ses i tabell 4 och Figur 27 så är ökningen av bandbredd extremt hög när det handlar
om endast kurser och förhämtningar. Mellan 110 % och 120 % ökningen av överförd data är
rejält mycket mer än accepterad ökning i bandbredd.
Tabell 5 Bandbreddsanvändning all överförd information (kB)
AJAX
AJAX FRH
PÖ

Session A
453
731
-61 %

Session B
511
770
-50 %

Session C
745
998
-33 %

Tabell 5 visar att även när all data överförd mäts så är det fortfarande väldigt mycket mer
bandbredd överfört. Den viktigaste faktorn i varför det är så är en dålig förutsägning. Inte
bara precisionen men viktigare mängden som förhämtas. En stor mängd data förhämtas för
väldigt liten användning av applikationen. Det leder till bra responstid men mycket mer
använd bandbredd.
Den största boven i detta är den initiala förhämtningen som i de 3 sessionerna var 224, 182
respektive 144 kB. Det är en stor del utav den totala överföringen, speciellt när bara kurser
och förhämtningar är i fokus som i tabell 4. Korta besök där en stor initial förhämtning utförs
ger en ökad bandbredd som inte är att föredra. Den totala överföringen är inte stor i dessa
tester men för mobila webbplatser eller siter med t.ex. bilder som förhämtas kan orsaka en
mycket större förbrukning som inte är acceptabel.
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6.4 Resultatsammanfattning
Examensarbetets frågeställning lyder som följande: Hur påverkas prestandan av AJAX
klientbaserad förhämtning baserad på historiska hints jämfört med AJAX utan förhämtning?
Utav testerna som utfördes och resultatet som presenterades kan det under de
förutsättningar som fanns se att prestandan, med avseende till responstid förbättrades över
lag. Detta gäller för AJAX förhämtning baserad på historiska hints jämfört med AJAX utan
förhämtning. Förbättringen är beroende av en högre träffbild för att erbjuda en högre
förbättring av responstiden som kan ses i Figur 24. Responstiderna förbättras med 63.3 %,
42.1 % respektive 29.6 % för de olika testsessionerna som har träffbilder på 57.69 %, 40.74 %
respektive 23.08 %. Medelförbättringen för responstiden är då 45.7 %. Resultatet blir
liknande när antalet kurser ökas för just denna applikation på grund utav strukturen av
databasen.
Prestandan påverkades negativt med avseende till bandbredd. Versionen som använder
AJAX förhämtning hade mellan 61 % och 33 % mer data överfört för de olika sessionerna när
all trafik mättes, och mellan 121 % och 111 % mer överförd data när bara kurser och
förhämtning mättes. Det är en oacceptabel ökning av trafik som är resultatet av att för
mycket förhämtas och inte används men indikerar inte på att tekniken är fungerar, men
förutsägningsalgortimen kan förbättras.
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7 Slutsatser
7.1 Diskussion
AJAX är en bra plattform för förhämtning. När en webbplats använder AJAX för navigering
och större delen av siten är uppbyggd på det sättet fungerar inte de redan utbyggda
metoderna för att förbättra prestandan. Det finns metoder för att förhämta för traditionella
HTML/backend webbplatser som inte fungerar när AJAX används. Som en del av
genomförandet och testning ser jag hur stor del förutsägningsalgortimen har på den
genomgående prestandan som påverkas. Det påverkar inte skillnaden mellan en kurs som
har och inte har påverkats, det beror på databas, koden på backend, överföringen osv men
hur det påverkar upplevelsen över ett besök. Om bara en av 20 kurser en användare besöker
är förhämtade spelar det inte så stor roll, men om 15 av 20 är det så blir upplevelsen bättre
och det kan ses som värt att implementera.
För att det skall vara värt bör det dock inte påverka annat för mycket, och med detta arbete så
blir förbrukningen av bandbredd mycket högre. Det går dock att diskutera hur viktig
bandbredd kommer att vara i framtiden. Idag så är det inte i Sverige en viktig poäng, på
datormarknaden i alla fall. I USA är det just nu debatt runt hur begränsningar på trafik
kommer att fungera och vart gränserna ligger osv. Men på mobilmarknaden ser det
annorlunda ut. Runt om i världen debatteras det runt begränsningar av trafik på mobila
nätet, det räcker inte till och företagen vill tjäna pengar på att sälja abonnemang med olika
begränsningar. Om vi ser på framtiden så ser det ut att gå mot högre bandbreddsgränser på
mobilen och förmodligen mot obegränsat på datorn. I och med det så är prestandan det
viktigaste, och förhämtning kan bli en del av de tekniker som används för att optimera detta
med.
Problemformuleringen beskriver ett klientbaserat förhämtningssystem som en del av det.
Detta system är till en del klient, och till en del server. Det är inte ren klient eftersom det inte
går. Datan ligger på servern och om det inte gjorde det hade det inte vart dynamiskt. Det är
då väldigt svårt att göra hela förutsägningen på klienten, en del måste existera på servern.
Det känns då som att systemet är mer av en hybrid mellan klient och server och de arbetar
tillsammans för att hitta vilka kurser som skall hämtas och utföra det.
Testerna som utfördes är inte fälttester, det använde inte riktiga studenter eller ett riktigt
underliggande system. Det är isolerade tester som utfördes som en del av ett experiment. Det
kan inte helt visa på att under alla omständigheter så är det så det fungerar men visar att
under dessa förutsättningar så är resultatet detta, att förhämtning med AJAX sänker
responstiden jämfört med vanligt AJAX system. Testning som skedde mot en amerikansk
server introducerar mer punkter där det kan gå fel men det fungerade bra, testerna var
konsekventa och gav mer realistiska responstider jämfört om servern var i Skövde.
Denna applikation använder kakor för lagringen av besöksdatan. Det kanske i en riktig
applikation inte är att föredra efter det inte är så skyddade, och integriteten av besök bör
skyddas. Kakorna användes inte optimalt heller, eftersom de skickas med vid varje förfrågan i
sin helhet. Men då måste förutsägning ske på servern och de ingick inte i denna
frågeställning.
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7.1.1 Samhällsnytta
Det finns en viss samhällsnytta i examensarbetet. Webbindustrin letar hela tiden efter nya
sätt att optimera prestanda. En väldigt stor del av webben drivs idag av AJAX och användare
är trötta på att vänta på det spinnande hjulet som har blivit associerat med asynkront
väntande. Márquez et al. (2008) nämner att “World Wide Web” (WWW) ironiskt kallas
“World Wide Wait” pga. användarnas frustration med långsam navigation. Därför kan det
vara intressant med hur förhämtning kan förbättra prestandan och integreras i existerande
och nya produkter. Applikationen av teknikerna varier såklart på storleken på organisationer,
större organisation har råd att experimentera och implementera teknikerna, medan mindre
kanske inte kan använda mer resurser som servrar och anställda, och behöver därför se hur
stor påverkar AJAX förutsedd förhämtning kan ha på prestanda.
Själva förutsägningsalgortimen är som sett av resultatet inte den mest effektiva. För mycket
resultat hämtas och de pågående förutsägningarna är för generella och bidrar till att mer
förhämtas. Nyttan finns för mest andelen i resultatet, vilken sorts effektivitet AJAX
förhämtning kan erbjuda och hur det kan användas för att förbättra nya eller existerande
webbapplikationer. Koden som skrevs för just denna applikation är specialiserad och kan inte
användas i andra applikationer utan modifikation. Men algoritmen och tankarna kring
uppbyggnaden av implementationen kan användas.

7.1.2 Kultur, Genus och etik
I arbetet så är de kulturella aspekterna mest synliga i interaktionsdesignen.
Interaktionsdesignen är standard västerländsk design som de flesta användare på internet
känner till. Hur sökfält, dropdown-listor, radioknappar osv fungerar. Detta gäller även för
personer utanför västvärlden som har vant sig till detta på grund av uppbyggnaden av HTML
standarden. Men eftersom innehållet är på svenska är det inte väldigt relevant för just detta
arbete. Nästintill inga bilder eller ikoner används och färganvändningen är minimal, så det
finns inga kulturella aspekter att tänka på där. Urvalet av kurser som används var baserat på
det som högskolan använder, så inga kurser valdes bort på grund av vilket genus de passar.
Testsessionerna utfördes av en man men valet av vilka kurser som besöks eller vad som söks
var genusneutralt.
All information som används och ägs av skolan har jag fått tillåtelse att använda i arbetet och
det finns på sidan en tydligt meddelande till personen som använder webbplatsen att all data
skall ses som osäker och att webbplatsen inte är på något sätt kopplat till högskolan. De
uppmanas även till att besöka högskolans webbplats för den riktiga informationen. Inom
genomförandet så användes några externa bibliotek. Det viktigaste är jQuery
(http://jquery.com) som användes för cross-browser JavaScript kompatibilitet, lättare
programmering och AJAX förfrågningar. För att stödja historik med AJAX användes
history.js (https://github.com/balupton/history.js).
Denna implementation använder sig av cookies för att lagra besöksinformation. Det finns
lagar i Sverige och andra länder där användare måste godkänna användandet av cookies
vilket kan hindra implantation från att fungera väl. Det finns även andra aspekter kring
lagrandet av personlig data i ett så öppet system som cookies. Det är viktigt att tänka på hur
personlig data hanteras när förhämtning används på live webbplatser.
Det skulle kunna fungera att lagra data i URLen (Uniform Resource Locator) men nackdelen
med detta är att det inte blir persistent lagring. LocalStorage skulle kunna användas, men
eftersom de egentligen är glorifierade cookies så skulle samma lagar och problem uppstå där.
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Forskningsetiskt så togs vissa saker i åtanke. Experimentet är utformat för att kunna
återupprepas, både av mig och av andra. All kod som behövs är bifogad i appendix och all
data som behövs för att återupprepa testerna. För att validera resultatet är även
testresultaten bifogade i appendix.

7.1.3 Framtida arbete
Det hade vart intressant om arbetet hade förverkligats med helt annorlunda förutsägningar
baserade på besöksinformation. En massiv studie i det bästa sättet att förutsäga information
som sedan resulterar i en implementation med AJAX förhämtning mot vanlig AJAX. Ett
företag skulle kunna vara intresserade av tekniken fast då med en ny förutsägningsmotor,
eftersom den som används här var utvecklad under en väldigt kort tid och utav endast en
oerfaren utvecklare. En alternativ problemformulering där AJAX används men allt istället
ligger på servern hade också vart intressant att se.
En aspekt som är av intresse men inte tas upp är hur servern påverkas av förhämtningen. Är
belastningen mycket högre när förhämtning sker och på vilket sätt påverkas både servern och
användaren när många användare försöker nå resursen samtidigt. Hur många användare
krävs för att servern inte skall klara av trycket? Aspekter av hur många användare som
använder förhämtningssystemet är intressant, speciellt på en stor skala. Jag tror att
experimentdesignen skulle kunna användas på en större skala men effekterna är okända, hur
skulle bandbreddsförbrukningen påverka nätverket och är det lika effektivt på andra system?
Ett system som Varnish, som Facebook redan använder är ett färdigt paket med en hög grad
av konfigurationsmöjligheter vilket passar mycket bättre.
Som det diskuterades tidigare så är begräsningen av bandbredd med förmodan på väg bort. I
en värld där bandbredd inte är en begränsning, hur ser förhämtningssystemen ut? Om
internethastigheter kommer upp i så höga hastigheter finns det ett behov att förhämta, eller
kommer kanske allt hämtas när användaren når sidan och sedan surfar lokalt.
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Appendix A - Session A
Hög träffbild – 57.69 % - Scenariot för sessionen är att personen är en datalog eller
webbutvecklare och tittar just på de områdena. Under testet tittar han på just de specifika
områdena men allt är inte förhämtats vilket leder till en högre men inte fullständig träffbild.

Kakorna
Område
1. Datalogi - 100.0 %
2. Datavetenskap - 45.5 %
3. Informationssystemutveckling - 36.4 %
Studietakt
1. 50% - 100.0 %
2. 25% - 35.7 %
Nivå
1. G - 100.0 %
Utbildingsform
1. Campus - 100.0 %
Sökningar
1. webb - 100.0 %
2. databas - 66.7 %
3. design - 33.3 %

Testresultat
Förhämtning – 1x
100%(30): avg: 112.96, med: 112.10, max: 539, min: 0
95%(28): avg: 112.10, med: 112.04, max: 453, min: 0
90%(25): avg: 111.29, med: 111.62, max: 409, min: 0
Medel responstider: [113.88, 127.85, 106.42, 115.12, 113.23, 109.62, 109.23, 115.12, 104.65,
111.46, 107.46, 107.19, 110.5, 115.58, 109.35, 116, 116.46, 112.08, 112.12, 107.85, 112, 117.19,
112.62, 108.04, 111.62, 109.69, 117.85, 122.08, 121.46, 114.96]

Förhämtning – 10x
100%(30): avg: 114.68, med: 113.87, max: 565, min: 0
95%(28): avg: 113.63, med: 113.59, max: 432, min: 0
90%(25): avg: 112.84, med: 113.27, max: 369, min: 0
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Medel responstider: [113.52, 118.08, 108.81, 107.08, 114.88, 113.27, 116.15, 115.81, 115.54,
120.31, 114.08, 137.27, 110.27, 120.31, 115.27, 119.96, 115.38, 111.27, 121.58, 108.62, 115.58,
111.62, 110, 113.65, 113.15, 117.85, 109.35, 113.15, 108.46, 110.12]

Förhämtning – 100x
100%(30): avg: 112.61, med: 111.25, max: 750, min: 0
95%(28): avg: 111.34, med: 110.63, max: 524, min: 0
90%(25): avg: 110.27, med: 109.92, max: 425, min: 0
Medel responstider: [111.31, 125.77, 106.58, 114.15, 107.58, 109.65, 111.19, 109.31, 114.5,
108.65, 111.38, 106.77, 118.27, 125.19, 110.08, 108.58, 105.58, 109.92, 114.31, 114.04, 106.92,
109.15, 107.08, 117.38, 107.31, 114.65, 134.92, 112.62, 111.38, 114.04]

AJAX – 1x
100%(30): avg: 308.34, med: 305.90, max: 1430, min: 243
95%(28): avg: 303.83, med: 302.98, max: 872, min: 243
90%(25): avg: 300.64, med: 301.04, max: 769, min: 243
Medel responstider: [379, 289.04, 313.92, 307.36, 322.76, 300.28, 316.32, 293.6, 363.96,
297.76, 284.28, 307.12, 313.54, 301.04, 292.84, 275.88, 294.12, 312.16, 296.24, 309.67,
292.76, 293.04, 304.68, 315.08, 324.52, 344, 278.32, 301.28, 317.44, 308.16]

AJAX – 10x
100%(30): avg: 303.20, med: 301.94, max: 1026, min: 242
95%(28): avg: 300.45, med: 298.90, max: 823, min: 242
90%(25): avg: 296.61, med: 297.28, max: 794, min: 242
Medel responstider: [345.46, 322.24, 282.04, 269.68, 337.92, 304.4, 297.28, 294.28, 333.68,
326.6, 283.24, 298.32, 334.32, 312.84, 329.4, 323.72, 274.72, 279.64, 284.6, 325.92, 266.04,
276.64, 293.04, 264.08, 317.08, 307.2, 299.48, 276.24, 317.24, 318.76]

AJAX – 100x
100%(30): avg: 305.89, med: 304.16, max: 600, min: 243
95%(28): avg: 304.41, med: 303.80, max: 530, min: 243
90%(25): avg: 302.86, med: 302.88, max: 498, min: 243
Medel responstider: [300.28, 295.84, 299.08, 297.28, 299.24, 305.64, 303.56, 309.92,
301.84, 299.32, 302.12, 310.28, 305.72, 302.64, 307.64, 320.12, 304.96, 304.28, 302.88,
304.04, 312.12, 307.68, 331.6, 321.8, 315.32, 304.36, 316.52, 296.12, 296.24, 298.36]
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Appendix B - Session B
Medel träffbild: 40.74 % - scenario av en person som är intresserad utav biologi men tittar
även på intressanta kurser runt omkring så som bioinformatik och liknande ämnen vilket
leder till en lägre träffbild.

Kakorna
Område
1. Biomedicin/medicinsk vetenskap - 100.0 %
2. Molekylärbiologi - 47.6 %
3. Bioinformatik - 38.1 %
Studietakt
1. 50% - 100.0 %
2. 100% - 87.5 %
Nivå
1. A - 100.0 %
2. G - 37.5 %
Utbildingsform
1. Campus - 100.0 %
Sökningar
1. biomed - 100.0 %
2. biologi - 66.7 %
3. gener - 44.4 %

Testresultat
Förhämtning – 1x
100%(30): avg: 165.28, med: 160.26, max: 889, min: 0
95%(28): avg: 162.41, med: 159.81, max: 755, min: 0
90%(25): avg: 160.36, med: 158.07, max: 535, min: 0
Medel responstider: [162.3, 159.67, 155.63, 157.67, 157.41, 156.78, 179.48, 156.85, 165.48,
159.96, 160.56, 151.22, 201.37, 156.41, 168.69, 167.52, 171.15, 167.15, 158.07, 155.04, 167.04,
187.85, 155.19, 209.48, 169.78, 156.81, 154.81, 157.22, 169.59, 162.15]

Förhämtning – 10x
100%(30): avg: 157.86, med: 156.61, max: 576, min: 0
95%(28): avg: 157.08, med: 156.34, max: 427, min: 0
90%(25): avg: 156.34, med: 156.19, max: 364, min: 0
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Medel responstider: [152.33, 161, 157.04, 165.04, 154.19, 154.96, 163.44, 159.89, 158.22,
156.3, 157.19, 172.67, 160.26, 156.85, 155.33, 158, 156.37, 156.04, 165, 156.19, 153.93, 161.3,
154.7, 154.15, 158.96, 152.81, 159.89, 155.3, 155.07, 153.41]

Förhämtning – 100x
100%(30): avg: 156.80, med: 156.03, max: 707, min: 0
95%(28): avg: 155.80, med: 154.75, max: 511, min: 0
90%(25): avg: 155.08, med: 154.04, max: 447, min: 0
Medel responstider: [159.63, 153.78, 157.7, 161.48, 159.26, 157.07, 151.3, 162, 155.44, 151.96,
153.89, 152.59, 152.04, 174.07, 154.04, 161.81, 157.56, 151.74, 153.74, 152.48, 167.59, 160.3,
154, 154.07, 152.44, 157.11, 153.67, 157.93, 156.7, 156.63]

AJAX – 1x
100%(30): avg: 285.80, med: 274.31, max: 940, min: 240
95%(28): avg: 281.26, med: 273.04, max: 822, min: 240
90%(25): avg: 275.29, med: 270.73, max: 726, min: 240
Medel responstider: [333.88, 354.65, 312.58, 321.31, 344.15, 337.92, 298.08, 302.96, 303.58,
266.23, 270.73, 268.35, 265.54, 262.08, 267.62, 276.73, 281.23, 274.23, 270.15, 277, 271.85,
256.35, 266.46, 285.69, 260.19, 267.85, 255.42, 274.38, 270.58, 276.27]

AJAX – 10x
100%(30): avg: 287.22, med: 277.42, max: 1077, min: 239
95%(28): avg: 282.19, med: 275.50, max: 812, min: 239
90%(25): avg: 276.96, med: 273.42, max: 675, min: 239
Medel responstider: [359.72, 318.46, 285.12, 349.16, 301.46, 355.77, 309.65, 308.04, 292.19,
276.38, 283.73, 270.85, 264.65, 266.12, 301.73, 273.42, 274.62, 269.12, 271.77, 271.5, 287.85,
266.12, 278.46, 260.04, 257.27, 254.23, 259.38, 295.58, 286.19, 268.15]

AJAX – 100x
100%(30): avg: 276.22, med: 270.27, max: 2689, min: 239
95%(28): avg: 268.55, med: 269.35, max: 867, min: 239
90%(25): avg: 267.13, med: 267.77, max: 540, min: 239
Medel responstider: [436.92, 270.73, 276.23, 266.77, 272.88, 265.46, 281.19, 275.81, 274.15,
260.73, 260.35, 262.46, 271.96, 330.19, 267, 283.85, 262.42, 266.12, 271.85, 256.81, 271.92,
273.54, 267.77, 268.88, 261.5, 269.81, 271.08, 259.5, 256.08, 272.65]
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Appendix C - Session C
Låg träffbild: 23.08 % - Session C representerar ett scenario av en person med spridda
intressen, som besöker siten, tittar runt och sen återvänder och tittar runt mer, vilket leder
till en sämre träffbild.

Kakorna
Område
1. Omvårdnad - 100.0 %
2. Engelska - 44.4 %
3. Elektroteknik - 38.9 %
Studietakt
1. 50% - 100.0 %
2. 100% - 38.9 %
Nivå
1. A - 100.0 %
2. G - 40.9 %
Utbildingsform
1. Distans - 100.0 %
2. Campus - 59.1 %
Sökningar
1. barn - 100.0 %
2. elektronik - 50.0 %
3. hälsa - 50.0 %

Testresultat
Förhämtning – 1x
100%(30): avg: 191.02, med: 186.88, max: 1486, min: 0
95%(28): avg: 188.11, med: 186.19, max: 658, min: 0
90%(25): avg: 186.43, med: 185.5, max: 519, min: 0
Medel responstider: [199.96, 208.27, 198.08, 236, 183.5, 197.19, 182.38, 187.42, 186.35,
183.38, 184.85, 186.04, 227.46, 192.73, 189.31, 185.42, 181.62, 188.88, 189.19, 183.58, 181.12,
178.15, 181.38, 178.69, 189.12, 194.23, 188.27, 196.96, 185.5, 185.5]

Förhämtning – 10x
100%(30): avg: 201.45, med: 197.06, max: 781, min: 0
95%(28): avg: 199.67, med: 196.23, max: 595, min: 0
90%(25): avg: 197.41, med: 194.73, max: 552, min: 0
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Medel responstider: [208.77, 187.27, 194.08, 189.85, 201.23, 195.88, 200.96, 196.58, 184.77,
190.69, 194.73, 190.96, 218.12, 210.88, 215.46, 210.69, 189.31, 227.58, 210.23, 189.77, 197.54,
191.73, 225, 190.12, 210.69, 207.15, 189.62, 222.08, 214.12, 187.54]

Förhämtning – 100x
100%(30): avg: 189.42, med: 185.34, max: 931, min: 0
95%(28): avg: 187.84, med: 185.23, max: 563, min: 0
90%(25): avg: 185.46, med: 182.62, max: 438, min: 0
Medel responstider: [209.42, 180.42, 182.62, 185.65, 182.54, 181.65, 176.58, 178.23, 181.04,
208.65, 181.85, 178.46, 207.35, 178.65, 179.88, 177.46, 191.65, 179.08, 187.38, 187.65, 187.81,
185.46, 213.81, 196.04, 198.38, 185.23, 185.23, 201.77, 205.77, 207]

AJAX – 1x
100%(30): avg: 271.46, med: 266.26, max: 1743, min: 240
95%(28): avg: 267.22, med: 265.86, max: 674, min: 240
90%(25): avg: 265.59, med: 265.04, max: 513, min: 240
Medel responstider: [374.36, 269.32, 258.12, 259.84, 260.76, 263.76, 270.12, 270.08, 266.4,
256.36, 281.92, 264.28, 263.84, 281.08, 270.64, 265.6, 257.48, 262.52, 287.16, 269.84,
279.48, 266.12, 260.4, 268.48, 262.56, 275.64, 265.04, 264.08, 276.04, 272.4]

AJAX – 10x
100%(30): avg: 277.33, med: 274.98, max: 1256, min: 244
95%(28): avg: 275.19, med: 273.96, max: 722, min: 244
90%(25): avg: 273.35, med: 273.36, max: 520, min: 244
Medel responstider: [278.76, 257.12, 272.28, 275.64, 267.24, 290.88, 282.68, 267.92, 307.84,
276.96, 273.36, 279.64, 281, 279, 271.16, 274.32, 264.72, 265.8, 290.72, 271.12, 287.12,
267.32, 306.72, 269.88, 273.6, 277.64, 279.4, 270.6, 269.36, 289.96]

AJAX – 100x
100%(30): avg: 271.81, med: 265.76, max: 2891, min: 244
95%(28): avg: 267.16, med: 265.06, max: 729, min: 244
90%(25): avg: 265.29, med: 264.68, max: 541, min: 244
Medel responstider: [367.44, 276.64, 266.08, 264.2, 266.12, 264.4, 264, 268.32, 265.44,
267.84, 264.68, 268.68, 285.12, 262.84, 271.04, 276.28, 263.92, 261, 254.76, 260.2, 280,
306.2, 256.32, 258, 283.12, 263.52, 264.68, 267.6, 272.4, 263.36]
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Appendix D - Databas

Struktur
titel varchar(100),
innehall longtext,
anmkod int(5),
kursansvarig varchar(100),
kurstyp varchar(100),
examinator varchar(100),
hogskolepoang varchar(100),
annan_termin varchar(100),
poang_termin varchar(100),
kursplan varchar(100),
studietakt varchar(100),
kurs_schema varchar(100),
fordjupningsniva varchar(100),
huvudomrade varchar(100),
starttermin varchar(100),
institution varchar(100),
startvecka varchar(100),
kurskod varchar(100),
nar varchar(100),
ort varchar(100),
traffar varchar(100),
undervisningsform varchar(100),
urval varchar(300),
primary key(anmkod)
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Appendix E - Kod: Förhämtningsversion

index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8 />
<title>Programkurser Hösten 2012</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="core.css"
/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script type="text/javascript" src="resources/jquery1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="resources/history.js"></script>
<script type="text/javascript" src="prediction.js"></script>
<script type="text/javascript" src="prefetch.js"></script>
<script type="text/javascript" src="historyAndCookies.js"></script>
<script type="text/javascript" src="testing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="main.js"></script>
</head>
<body>
<div id="bestWrapperAlive">
<h1><a href="Javascript:navigate(1)">Kurser - H12 Förhämtning</a></h1>
<div id="innerWrapper">
<div id="innerContent">
<h1>Välkommen</h1><br/>
<p>Hej, välkommen till den påhittade versionen
av hitta utbildning på Högskolan i Skövdes hemsida. Till höger kan du välja att se
alla kurser och om du vill filtrera de du vill ha. Du kan även fritextsöka i rutan
till höger!</p>
</div>
<nav id="side">
<input id="search" type="search"
placeholder="sök"></input><br/><br/>
<h2><a
href="javascript:navigate(2)">Alla Kurser</a></h2>
<h2><a
href="javascript:navigate(5)">Stats</a></h2>
<h2><a
href="javascript:navigate(6)">Test Panel</a></h2>
</nav>
<footer>Denna webbplats har ingen koppling till
Högskolan i Skövde. Allt material skall ses som opålitligt. För den riktiga
informationen besök Högskolan i Skövdes webbplats.</footer>
</div>
</div>
</body>
</html>

main.js
/* GLOBAL VARIABLES */
var start = 0;
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var searchtimer = 0;
var emptySearches = []; // Alla sökningar utan mer kurser att förhämta
var emptyAreas = []; // Alla huvudområden utan mer kurser att förhämta
var areas = ["", "Automatiseringsteknik", "Bioinformatik", "Biomedicin/medicinsk
vetenskap", "Datalogi", "Datavetenskap", "Ekologi", "Elektroteknik", "Engelska",
"Företagsekonomi", "Filosofi", "Folkhälsovetenskap",
"Informationssystemutveckling", "Informationsteknologi", "Integrerad
produktutveckling", "Kognitionsvetenskap", "Kognitiv neurovetenskap", "Logistik",
"Maskinteknik", "Matematik/Tillämpad matematik", "Medier, estetik och berättande",
"Molekylärbiologi", "Nationalekonomi", "Omvårdnad", "Pedagogik", "Reproduktiv,
perinatal och sexuell hälsa", "Socialpsykologi", "Systembiologi"]; //Alla områden
var audio = {};
/* "CONSTANTS" */
var FRONTPAGE = 1;
var LISTALL = 2;
var SEARCH = 3;
var COURSE = 4;
var STATS = 5;
var TESTPANEL = 6;

/*
* frontpage()
* params:
*
* Funktion som visas när sidan laddar
*
*/
function frontpage() {
testPanel();
}
/*
* getCourse
* params: course(kursID för kurs som skall hämtas)
*
* Funktion som hämtar en viss kurs, antigen lokalt eller från servern
*
*/
function getCourse(course) {
start = Date.now();
if(storedData[course] != undefined) {
registerHit(true);
displayCourse(storedData[course]);
}
else {
registerHit(false);
var test = $.get("backend.php", { func: "getCourse", id:
course }, function(data){
storeResult(data);
displayCourse(data);
}, "json");
}
}
/*
* displayCourse
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* params: data(data för kurs som skall visas)
*
* En mindre funktion som tar datan som hämtats antigen lokalt eller från server
och visar upp.
*
*/
function displayCourse(kurs) {
var end = Date.now();
addRespTime(end-start);

var temp=document.getElementById("innerContent");
temp.innerHTML = kurs.innehall;
temp.innerHTML = temp.firstChild.nodeValue;
$("#innerContent").append("<br/><ul>");
$("#innerContent").append("<li><b>Anmälningskod:</b> HS"+kurs.anmkod+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Kursansvarig:</b>
"+kurs.kursansvarig+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Kurstyp:</b> "+kurs.kurstyp+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Examinator:</b>
"+kurs.examinator+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Högskolepoäng:</b>
"+kurs.hogskolepoang+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Fortsätter annan termin:</b>
"+kurs.annan_termin+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Poäng denna termin:</b>
"+kurs.poang_termin+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Studietakt:</b>
"+kurs.studietakt+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Fördjupningsnivå:</b>
"+kurs.fordjupningsniva+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Huvudområde:</b>
"+kurs.huvudomrade+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Starttermin:</b>
"+kurs.starttermin+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Institution:</b>
"+kurs.institution+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Startvecka - Slutvecka:</b>
"+kurs.startvecka+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Kurskod:</b> "+kurs.kurskod+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>När:</b> "+kurs.nar+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Ort:</b> "+kurs.ort+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Undervisningsform:</b>
"+kurs.undervisningsform+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Urval:</b> "+kurs.urval+"</li>");
$("#innerContent").append("</ul>");
storeInCookie("courses", kurs, false);
browsingPrefetch(areas.indexOf(kurs.huvudomrade));
}
/*
* listCourses
* params: area(vilken area som skall vara förvald) chxboxes(vilka checkboxar som
är ifyllda, map som 0,1,1..n)
*
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* Genererar filteringselement för webbplatsen, binder events på dem. Ifall
tidigare filtrering skett sätts dessa
* element till de värden som skickas med.
*
*/
function listCourses(area, chxboxes) {
$("#innerContent").html("<h2>Kurser för höstterminen 2012</h2><br/>");
$("#innerContent").append("<h3>Filtrera</h3><div id='filter'>");
$("#innerContent").append("<select onChange='updateHistoryForFilter();
storeInCookie(\"filter\", \"\", false)' id='areas'></select>"); //Filtrar vid
föränding och lagrat byte i kakan.
$.each(areas, function() {
var option = new Option(this);
var dropdownList = document.getElementById("areas");
if(this == area)
option.selected = true; //Om arean matchar det
som skickas med(från historiken) så väljs den i listan
dropdownList.add(option);
});
$("#innerContent").append("<br/><br/>Fart: <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='25%' /> 25% | <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='50%' /> 50% | <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='75%' /> 75% | <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='100%' /> 100% ");
$("#innerContent").append("<br/><br/>Nivå: Grund (Gxx) <input
class='level_checkbox' type='checkbox' value='G' /> Fördjupning (Axx) <input
class='level_checkbox' type='checkbox' value='A' />");
$("#innerContent").append("<br/><br/>Studieform: Campus <input
class='form_checkbox' type='checkbox' value='Campus' /> Distans <input
class='form_checkbox' type='checkbox' value='Distans' />");
$("#innerContent").append("</filter><div id='searchres'></div>");
$("input:checkbox").each(function(index, Element) { //Alla checkboxar
if(chxboxes != undefined) { //Om det existerar, från
historik
if(chxboxes[index] == 1)
$(this).attr('checked', true);
//Sätt till checked om det matchar i historiken.
}
$(this).change(updateHistoryForFilter);
});
filter();
}
/*
* initSearch
* params: event(eventet som startade detta, en knapptryck)
*
* Skapar resultatet och påbörjar sökningen om ingen knapp trycks på 300ms
*
*/
function initSearch(event) {
if (event.which == 13) { // Enterknappen
event.preventDefault();
}
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$("#innerContent").html("<h2 id='searchh2'>Kurssökning på "+
$('#search').val() +"</h2><ul>");
$("#innerContent").append("<div id='searchres'></div>");
if($("#search").val().length >= 3) {
if(typeof t !== 'undefined')
clearTimeout(t);

// Avbryt tidigare

timer
t = setTimeout("navigate("+SEARCH+",
$(\"#search\").val())", 300); //Gör sökning efter 300ms
}
else {
$("#searchres").html("<br/><p>Sökningar kräver 3 eller mer
tecken</p>");
}
}
/*
* Search
* params: term(Söktermen som skall sökas efter)
*
* Skapar en spinner medans användaren väntar och skickar förfrågan till databasen
och bygger en lista baserat på svaret.
* Efter 1800ms kallar prefetchSearch som kommer börja förhämta baserat på
söktermen.
*
*/
function search(term) {
$("#searchres").html("<br/><img
src='resources/loader.gif'/>"); //En loader medans det väntas
$.get("backend.php", { func: "search", id: term },
function(data){
$("#innerContent").html("<h2
id='searchh2'>Kurssökning på "+ term +"</h2><ul>");
$("#innerContent").append("<div
id='searchres'></div>");
$.each(data, function() {
$('#searchres').append("<li><a
href='javascript:void(0)' onClick='navigate("+COURSE+",
\""+this.anmkod+"\");'>"+this.titel+"</a> - "+this.fart+" "+this.form+" </li>");
});
if(data.length == 0) {
$('#searchres').html("<br/><p>Inga
resultat</p>");
}
$("#searchres").append("</ul></div>");
}, "json");
pref = setTimeout("prefetchSearch('"+term+"')",1800);
//Efter 1800ms påbörja förhämtning för söktermen
}
/*
* filter
* params:
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*
* Filtrerar resultatet. Kontrollerar valda inställningar och skickar till servern.
*
*/
function filter() { //Sker vid vanlig listning och filtrering
var ar = "";
if($("#areas").val() != "") //Om area valt, sätt ar till värdet
ar = $("#areas").val();
var sp = checkCheckboxes("speed");

//Hämta checkboxarnas värde som

sträng.
var le = checkCheckboxes("level");
initialprefetch.
var fo = checkCheckboxes("form");

//Kunde vara array för att matcha

$("#searchres").html("<br/><img src='resources/loader.gif'/>");
$.get("backend.php", { func: "filter", area: ar, speed: sp, level: le,
form: fo }, function(data){
$("#searchres").html("<h2>Kurser för höstterminen
2012</h2><ul>");
$.each(data, function() { //loopa alla kurser som
returnerats och genera lista med länkar
$('#searchres').append("<li><a
href='javascript:void(0)' onClick='navigate("+COURSE+",
\""+this.anmkod+"\");'>"+this.titel+"</a> - "+this.fart+" "+this.form+" </li>");
});
$("searchres").append("</ul>");
}, "json");
}

/* HELPER FUNCTIONS */
/*
* checkCheckboxes
* params: prefix(vilken grupp som skall hämtas)
*
* Skapar en map av checkboxarna, där varje siffra är binär, om den är icheckad
eller inte.
*
*/
function checkCheckboxes(prefix) {
var temp = "";
$("."+prefix+"_checkbox").each(function(){ //Hämta alla checkboxar från
en viss grupp
if($(this).is(':checked'))
temp += $(this).val()+","; //Om i checkade lägg
till värdet och komma
});
if(temp != "")
temp = temp.substr(0, temp.length-1); //Ta bort sista
kommatecken
return temp;
}
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$(document).ready(function() { //körs när sidan laddat klart
$("#search").keyup(initSearch);
predict(false);
//Initial förhämtning
baseurl = document.URL;
baseurl = baseurl.substring(0,baseurl.indexOf("?"));
testPanel();
runTest();
});

historyAndCookies.js
/* Funktioner som hanterar historik, och cookies. */
/*
* Anonymous
* params: window
*
* Används för history.js, binder en callback till statechange eventet och baserat
på vilket state som kallas kallas rätt funktion
*
*/
(function(window,undefined){
var History = window.History;
if ( !History.enabled ) {
return false; //För äldre browsers
}
History.Adapter.bind(window,'statechange',function() { //Lyssnar på eventet
när state ändras, tex när det pushas ny state eller back/forward knapp
var State = History.getState(); //State i historiken
//History.log(State.data, State.title, State.url); // Visar vilket state
som aktiverats
switch(State.data.state) { //Baserat på state, kalla en viss funktion som
skall köras.
case FRONTPAGE:
frontpage();
saveBrowseAction(FRONTPAGE, null);
break;
case LISTALL:
if(State.data.area != undefined) {
listCourses(State.data.area,
State.data.checkboxes); //Skickar vald area och checkboxar
saveBrowseAction(LISTALL, [State.data.area,
State.data.checkboxes]);
}
else {
listCourses();
saveBrowseAction(LISTALL, null);
}
break;
case SEARCH:
search(State.data.search);
saveBrowseAction(SEARCH, State.data.search);
break;
case COURSE:
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getCourse(State.data.course);
saveBrowseAction(COURSE, State.data.course);
break;
case STATS:
displayStats();
break;
case TESTPANEL:
testPanel();
break;
default:
frontpage();
saveBrowseAction(FRONTPAGE, null);
}
});
})(window);
/*
* Navigate
* params: destination(vart navigeringen skall till), vari(generisk variabel att
spara)
*
* En switch baserad på destination som lägger state i historiken, kommer att
triggera statechange even och navigera genom callbacken.
*
*/
function navigate(destination, vari) {
switch(destination) {
case FRONTPAGE:
History.pushState({state:FRONTPAGE}, "Hem Kurser", "?state=home");
break;
case LISTALL:
History.pushState({state:LISTALL}, "Alla kurser
- Kurser", "?state=listAll");
break;
case SEARCH:
var State = History.getState();
History.replaceState({state:SEARCH, search:
vari}, 'Sök - Kurser', '?state=search&term='+vari); //Replacestate så bara sista
sökningen sparas
if(State.data.search == vari) { //Om det är
samma sökning pushas inget state
search(vari);
}
break;
case COURSE:
History.pushState({state:COURSE, course: vari},
"Kurs - Kurser", "?state=course&anmKod="+vari);
break;
case STATS:
History.pushState({state:STATS}, "Stats Kurser", "?state=stats");
break;
case TESTPANEL:
History.pushState({state:TESTPANEL}, "Test
Panel - Kurser", "?state=testpanel");
break;
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default:
frontpage();
}
}
/*
* storeInCookie
* params: cookieName(namnet på kakan), variab(generisk variabel att lagra i kakan)
*
* Hämtar kakan baserat på namn och switchar baserat på namnet och sparar rätt data
i kakan.
*/
function storeInCookie(cookieName, variab, replace) {
var cookie = getCookie(cookieName);
if(cookie == null)
var cookie = [];
switch(cookieName) { //Baserat på vilken kaka
case "courses":
var newCourse = [variab.anmkod,
areas.indexOf(variab.huvudomrade), variab.studietakt, variab.fordjupningsniva,
variab.undervisningsform]; //Array i array, inception
cookie.push(newCourse);
break;
case "filter":
if($("#areas").val() != "")
cookie.push(areas.indexOf($("#areas").val()));
break;
default:
cookie.push(variab);
}
var expire = new Date();
expire.setDate(expire.getDate() + 60);
if(replace == true) {
document.cookie = cookieName+" =" + variab + ";
expires="+expire.toUTCString();
}
else {
if(cookieName == "browsing") //Session cookie
document.cookie = cookieName+" =" +
JSON.stringify(cookie) + ";"
else
document.cookie = cookieName+" =" +
JSON.stringify(cookie) + "; expires="+expire.toUTCString();
}
}
/*
* getCookie
* params: cookieName
*
* Hämtar och isolerar kakan baserat på namn
*/
function getCookie(cookieName) {
var cookies = document.cookie.split(";");
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var cookieData = "";
$.each(cookies, function() {
var tempName = $.trim(this.substr(0, this.indexOf("=")));
//Hitta avgränsningen mellan namn och data
if(cookieName == tempName) {
cookieData = this.substr(this.indexOf("=")+1);
//ta ut data genom att hitta = och ta ett tecken fram
}
});
if(cookieData.length > 0) { //Kakan existerar
var cookie = $.parseJSON(cookieData);
if(cookieData.length >= 4000) //Max length 4096
cookie.shift(); //Ta bort ifall över 4000 byte,
så den inte bli för stor
return cookie;
}
else {
return [];
}
}
/*
* updateHistoryForFilter
* params: event(eventet som har triggerats)
*
* Uppdaterar historiken för filtrering, speciellt för checkboxar. Serverar en
annan nytta genom att uppdatera kakan för cookies
* Kontrollerar eventet som kallades senast och om det är en checkbox och är ifyllt
lagras det i kakan.
*/
function updateHistoryForFilter(event) {
if(event != undefined) { //Om det har utlösts ett event
var e = event.srcElement; //Ursprungselementet
if(e.checked) { //Om det nu är intryckts
storeInCookie(e.className, e.defaultValue,
false);
// Kakan lagras baserat på klassnamn(speed_checkbox osv) med värde
}
}
var chx = new Array();
$("input:checkbox").each(function() {
if($(this).is(":checked"))
chx.push(1);
else
chx.push(0);
});
History.replaceState({state:LISTALL, area: $("#areas").val(),
checkboxes:chx}, "Alla kurser - Kurser", "?state=listAll");
}

prediction.js
/*
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* prefict
* params:
*
* Påbörjar förutsägningen för initial förhämtning. Hämtar innehållet i kakan och
lägger ihop det, kallar hjälpfunktioner och skickar
* iväg förfrågan till servern.
*
*/
function predict(stats) {
var courses = getCookie("courses");
var search = getCookie("search");
var filter = getCookie("filter");
var speed = getCookie("speed_checkbox");
var level = getCookie("level_checkbox");
var form = getCookie("form_checkbox");

var listAreas = [];
var listSpeed = [];
var listLevel = [];
var listForm = [];
$.each(courses, function(index) { // Hämtar och delar upp data från
besökta kurser
if(this[1] != 0)
listAreas.push(areas[this[1]]); // Alla
huvudområden hämtas från besöka kurser
listSpeed.push(this[2]); // studietakt
listLevel.push(this[3].substr(0,1)); // nivåer, bara
första bokstav.
listForm.push(this[4]); // Studieform, campus eller
distans
});
$.each(filter, function(index) {
listAreas.push(areas[this], areas[this]); //2 gånger för
varje filter för att öka viktigheten av filtrering
});
$.each(speed, function(index) {
listSpeed.push(speed[index], speed[index]);
});
$.each(level, function(index) {
listLevel.push(level[index], level[index]);
});
$.each(form, function(index) {
listForm.push(form[index], form[index]);
});
var standardThreshold = 0.33;
var t3areas = getPercentages(topThree(listAreas), standardThreshold);
//Hämta topp 3, och sedan filtrera ut topp 3 med procentsatser
var t3speed = getPercentages(topThree(listSpeed), standardThreshold);
var t3level = getPercentages(topThree(listLevel), standardThreshold);
var t3form = getPercentages(topThree(listForm), standardThreshold);
var t3search = getPercentages(topThree(search), standardThreshold);
if(stats == false)

52

initialPrefetch(t3areas, t3speed, t3level, t3form,
t3search);
else
return [t3areas, t3speed, t3level, t3form, t3search];
}
/*
* getPercentages
* params: list(top3 listan som skall genereras från),
threshold(avklippningsgränsen)
*
* Tar listan och beroende på hur många som har tagits emot skapar en ny lista med
top3 som överstiger en viss procentsats jämfört
* med rank1s antal.
*/
function getPercentages(list, threshold) {
var tempList = [];
if(list.length > 0) {
tempList.push([list[0][0], 1]); //Rank1, 100%
if(list.length > 1) {
var percent = list[1][1] / list[0][1]; // Rank
2 procent är antalet som rank2 har delat på rank1 antal
if(percent >= threshold) //Om över gränsen, får
komma med.
tempList.push([list[1][0],
percent]);
}
if(list.length > 2) { //Ifall alla 3 finns
var percent = list[2][1] / list[0][1];
//rank3/rank1 antal.
if(percent >= threshold)
tempList.push([list[2][0],
percent]);
}
}
return tempList;
}
/*
* topThree
* params: listan(listan över alla förekommelser av ett ord eller nummer)
*
* Räknar antalet förekommelser av samma ord eller nummer och returnerar top3 (om
det inte finns så många top2 eller 1)
*/
function topThree(list) {
var counts = {};
for(var i = 0; i < list.length; i++) {
var num = list[i]; // Värdet är nyckeln i objektet
counts[num] = counts[num] ? counts[num]+1 : 1; // Om det existerar
+1, annars 1
}
var keys = [];
var values = [];
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$.each(counts, function(index) { //Fyller 2 arrayer med nycklar och
värden från objektet
if(counts[index] != undefined) { //Finns hål i listan som
inte itereras
keys.push(index);
values.push(counts[index]);
}
});
var t3 = [];
for(var i = 0; i < 3; i++) { //loopar 3 ggr och hämtar positionen av
max värdet, lagrar nyckel och värde i ny array
var pos = $.inArray(Math.max.apply(Math, values), values);
t3.push([keys.splice(pos, 1)[0], values.splice(pos,1)[0]]);
//Tar bort från gamla arrayerna också.
}
return t3;
}
/*
* browsingPrefetch
* params: area(vilket huvudområde, numret i arrayen för det)
*
* Kollar rekursivt igenom tidigare kursbesök för denna sessionen och ifall det är
3 eller fler förhämtar kurser inom det området
* Beroende på hur många i rad det är, desto fler förhämtas.
*
*/
function browsingPrefetch(area) {
if(area != 0) { // Tomt huvudområde, gör inget
browses = getCookie("browsing"); //Hämta sessionskakan
var counter = 0;
var lastInArray = browses.pop(); //Hämta senaste besökta
kursen och ta bort från arrayen.
while(lastInArray != false) { //Fortsätt så länge det finns
mer kurser
if(lastInArray == area) { //ifall området från
kakan matchar nyaste området, fortsätt
counter++;
lastInArray = browses.pop();
//Hämta ny och ta bort från array.
}
else
lastInArray = false; //Om dom inte
matchar betyder det att det inte finns fler i rad, avsluta
}
if(counter >= 2) { //ifall 3 eller mer i rad
var amountToPrefetch = Math.floor(counter
*2.5); //Antal att förhämta
var prefetchedCourses = [];
$.each(storedData, function() { //Samla in
vilka som redan förhämtats.
prefetchedCourses.push(this.anmkod);
});
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if($.inArray(area, emptyAreas) == -1) { //
Ifall det inte är slut på resultat
$.get("backend.php", { func:
"prefetchLive", id: areas[area], courses: prefetchedCourses, amount:
amountToPrefetch, type: "browse" },
function(data) {
storeResult(data);
if(data.length <
amountToPrefetch) //Ifall mindre resultat än max antal, svartlista detta område
från förhämtning.
emptyAreas.push(area);
}, "json");
}
}
storeInCookie("browsing", area, false); //Lagra i kakan.
}
}

prefetch.js
var storedData = {};
/*
* storeResults
* params: data(datan som skall lagras)
*
* Lagrar resultat i en lokal cache för snabbare åtkomst
* funkar för både en kurs eller flera, och lagrar dem unikt så inga dubletter
existerar
*
*/
function storeResult(data) {
if(data.length == undefined) { // Har ingen längd = ett objekt
if(storedData[data.anmkod] == undefined) { //Ligger inte
redan i objektet
storedData[data.anmkod] = data; //Sätt data på
nyckel som är anmälningskoden
}
}
else {
$.each(data, function() { //Loopa alla kurser och infoga i
objektet
if(storedData[this.anmkod] == undefined) {
storedData[this.anmkod] = this;
}
});
}
}

/*
* prefetchSearch
* params: term(söktermen som skall förhämtas för)
*
* Förhämtar resultat för sökningen baserat på sökterm
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* Skickar med redan lagrade resultat och gör inte hämtningar om resultat saknas
* efter en tidigare hämtning. Lagrar söktermen i kaka.
*
*/
function prefetchSearch(term) {
var prefetchedCourses = [];
$.each(storedData, function() {
prefetchedCourses.push(this.anmkod); //Lägg alla redan
förhämtade i arrayen
});
if($.inArray(term, emptySearches) == -1) { //Om det inte är slut på
resultat
$.get("backend.php", { func: "prefetchLive", id: term,
courses: prefetchedCourses, amount: 8, type: "search" }, function(data) {
storeResult(data);
if(data.length < 8) //8 är max resultat, om
under detta svarlista söktermen
emptySearches.push(term);
}, "json");
}
storeInCookie("search", term, false); //Lagra söktermen
}
/*
* initialPrefetch
* params:
*
* Skickar iväg initala förhämtningen med data från predict() och lagrar
resultatet.
*
*/
function initialPrefetch(areas, speeds, levels, forms, searches) {
var total = JSON.stringify(areas).length;
total += JSON.stringify(speeds).length;
total += JSON.stringify(levels).length;
total += JSON.stringify(forms).length;
total += JSON.stringify(searches).length;
total += document.cookie.length;
//console.log(total);
var test = $.get("backend.php", { func: "initPrefetch", area: areas,
speed: speeds, level: levels, form: forms, search: searches}, function(data) {
storeResult(data);
var myJSONText = JSON.stringify(data);
//console.log(total + myJSONText.length);
//console.log(test);
//console.log(test.getAllResponseHeaders());
}, "json");
}

testing.js
/* Funktioner som relaterar till testning. */
/* STATS */
var responseTimes = [];

56

var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var

allRequests = [];
hits = [];
bandWidths = [];
firstTime = true;
executionObjects = [];
actionObjects = [];
startExecTiming = "";
baseurl = "";
testName = "";
bandwidthTestRun = "";
versionPrefix = "frh_";

function registerHit(hit) {
if(hit)
hits.push(1);
allRequests.push(1);
}
function addRespTime(time) {
responseTimes.push(time);
}
function getStats(percent, times) {
if(times == undefined) {
times = responseTimes;
if(firstTime == true)
times.shift(); //tar bort första värdet pga
längre exekveringtid pga intrepretering
firstTime = false;
}
times.sort(function(a,b){return a - b});
if(percent < 99) {
percent = percent / 100;
var newLength = times.length * percent;
var iterations = Math.round(times.length - newLength);
for(i = 0; i<iterations; i++) {
times.pop();
}
}
var sum = 0;
var median = 0;
var amount = times.length;
$.each(times, function() {
sum += this;
});
var average = sum / amount;
if(amount % 2 == 0)
median = (((times[(amount/2)-1]) + times[amount/2]) /
2).toFixed(2);
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else
median = times[Math.floor(amount/2)];
var min = times[0];
var max = times[amount-1];
average = average.toFixed(2);
var hitrate = ((hits.length / allRequests.length)*100).toFixed(2);
return {sum: sum, median: median, average: average, min: min, max:max,
hitrate:hitrate, amount: amount, responseTimes:responseTimes,
allRequests:allRequests};
}
function displayStats() {
var data = getStats(100);
$("#innerContent").html("<h1>Stats</h1>");
$("#innerContent").append("<h2>Hämtningar</h2><br/>Response tider:[");
$.each(data.responseTimes, function() {
$("#innerContent").append(this+", ");
});
$("#innerContent").append("]<br/></br>Total courses requested
"+data.amount+"<br>");
$("#innerContent").append("Average responsetime:
"+data.average+"ms<br>");
$("#innerContent").append("Median: "+data.median+"ms<br>");
$("#innerContent").append("Min: "+data.responseTimes[0]+"ms<br>");
$("#innerContent").append("Max: "+data.responseTimes[data.amount1]+"ms<br><br/>");
$("#innerContent").append("<b>Hit Rate</b>: "+ data.hitrate +"%");
var count = 0;
$.each(storedData, function() {
count++;
});
$("#innerContent").append("<h2>Initiala Förhämtningen</h2>");
$("#innerContent").append("Antal förhämtade objekt:
"+count+"<br/><br/>");
var initPredData = predict(true);
$("#innerContent").append("<b>Område</b><br/>");
listTopThree(initPredData[0]);
$("#innerContent").append("<b>Studietakt</b><br/>");
listTopThree(initPredData[1]);
$("#innerContent").append("<b>Nivå</b><br/>");
listTopThree(initPredData[2]);
$("#innerContent").append("<b>Utbildingsform</b><br/>");
listTopThree(initPredData[3]);
$("#innerContent").append("<b>Sökningar</b><br/>");
listTopThree(initPredData[4]);
}
function listTopThree(data) {
var count = 1;
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$.each(data, function() {
$("#innerContent").append(count + ". " + this[0] + " - " +
(this[1]*100).toFixed(1) + "%<br/>");
count++;
});
$("#innerContent").append("<br/>");
}
/* TEST PANEL */
function testPanel() {
$("#innerContent").html("<h1>Test Panel</h1>");
$("#innerContent").append("<p id='status' style='color: green'>Page
loaded</p>");
$("#innerContent").append("<h2>Testning</h2><br>");
$("#innerContent").append("New plan: <input id='execName' type='text'
placeholder='Test Execution Name'> <input value='Store Plan' id='storePlan'
type='button' onclick='storeExecutionPlan();'/><br><br>");
$("#innerContent").append("TestInfo: <input id='amountTests'
type='text' placeholder='Amount of tests'> <input id='bw' type='text'
placeholder='Bandwidth in kb'><input id='amnt' type='text' placeholder='Amount of
courses'> <select id='nextTest'><option value=''></option></select></div>");
$("#innerContent").append("<p>Glöm inte sätta bw/total på nästa
test</p><br>");
$.each(Object.keys(localStorage), function() {
var name = this.split("-");
if(name[0] == "browsingData") {
var tname = name[1];
$('<option />', {value: tname, text:
tname}).appendTo($("#nextTest"));
$("#innerContent").append("<fieldset
style='width: 500px; padding:5px;'
id='fset_"+tname+"'><h3>"+tname+"</h3></fieldset><br>")
var t = localStorage.getItem("testInfo"+versionPrefix+tname);
var ti = $.parseJSON(t);
$("#fset_"+tname).append("<p>Currently:
"+ti.testsRan+" - Total: "+ti.testGoal+" - Bandwidth: "+ti.bandwidth+" - Amount:
"+ti.amount+" - Next test: "+ti.nextTest+"</p><br>");
$("#fset_"+tname).append(genStatAverages(tname,
ti.bandwidth));
$("#fset_"+tname).append("<br><input
value='Store testInfo' style='margin-right: 5px;' type='button'
onclick='saveTestInfo(\""+tname+"\");'/>");
$("#fset_"+tname).append("<input type='button'
value='BW test' style='margin-right: 5px;' onclick='startTests(\""+tname+"\",
true)'/>");
$("#fset_"+tname).append("<input type='button'
value='Commence Test' onclick='startTests(\""+tname+"\", false)'/>");
}
});
$("#innerContent").append("<br><br><h2>Besöksdata</h2><br>");
$("#innerContent").append("<input id='cookieDataName' type='text'
placeholder='Cookie Data Name'> <input value='Lagra Kaka' id='storeCookie'
type='button' onclick='storeCookieData();'/><br><br>");
$("#innerContent").append("Load Cookie Data: ");
var names = [];
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$.each(Object.keys(localStorage), function() {
var name = this.split("-");
if(name[0] == "cookie" && $.inArray(name[1], names) == -1)
{
names.push(name[1]);
var button = $("<input type='button'
value='"+name[1]+"' onclick='loadCookieData(\""+name[1]+"\")'/>");
$("#innerContent").append(button);
$("#innerContent").append(" ");
}
});
}
function genStatAverages(name, bw) {
var testData = localStorage.getItem("test-"+versionPrefix+name);
var returnStr = "Nothing here yet";
if(testData != undefined) {
testD = $.parseJSON(testData);
returnStr = "Hit Rate: "+testD[0].hitrate+"%<br>";
var times = [];
var origStats = getStats(100);
var amnt = origStats.amount;
if(amnt > 0)
returnStr += "Amount: "+amnt+"<br>";
var max = [];
var min = [];
$.each(testD, function() {
times.push(this.latency);
max.push(this.max);
min.push(this.min);
});
var percentages = [100, 95, 90];
for(var i=0; i<3; i++) {
var avgMed = getStats(percentages[i], times);
var maxNr = getMaxMin(1, max, percentages[i]);
if(min.length > 1)
var minNr = getMaxMin(0, min,
percentages[i]);
else
var minNr = min[0];
returnStr +=
percentages[i]+"%("+avgMed.amount+"): avg: "+avgMed.average+", med:
"+avgMed.median+", max: "+maxNr+", min: "+minNr+" <br>";

}
}
return returnStr;
}
function getMaxMin(max, arr, percent) {
arr.sort(function(a,b){return a - b});
if(percent < 99) {
percent = percent / 100;
var newLength = arr.length * percent;
var iterations = Math.round(arr.length - newLength);
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for(i = 0; i<iterations; i++) {
arr.pop();
}
}
if(max == 1)
return arr[arr.length-1];
else
return arr[0];
}
function storeCookieData() {
var name = $("#cookieDataName").val();
if(name.length > 0) {
var courses = getCookie("courses");
var search = getCookie("search");
var filter = getCookie("filter");
var speed = getCookie("speed_checkbox");
var level = getCookie("level_checkbox");
var form = getCookie("form_checkbox");
localStorage.setItem('cookie-'+name+'-courses',
JSON.stringify(courses));
localStorage.setItem('cookie-'+name+'-search',
JSON.stringify(search));
localStorage.setItem('cookie-'+name+'-filter',
JSON.stringify(filter));
localStorage.setItem('cookie-'+name+'-speed_checkbox',
JSON.stringify(speed));
localStorage.setItem('cookie-'+name+'-level_checkbox',
JSON.stringify(level));
localStorage.setItem('cookie-'+name+'-form_checkbox',
JSON.stringify(form));
updateStatus("Stored "+name+" into local storage", true);
testPanel();
}
else
updateStatus("Failed to store, need name", false);
}
function loadCookieData(name) {
document.cookie = "browsing=;";
$.each(Object.keys(localStorage), function() {
var names = this.split("-");
if(names[1] == name) {
storeInCookie(names[2],
localStorage.getItem("cookie-"+name+"-"+names[2]), true);
}
});
currentCookieName = name;
updateStatus("Loaded "+name+" into cookies", true);
}
function saveBrowseAction(action, target) {
var end = Date.now();
var currentAction = new BrowseAction(action, target);
if(startExecTiming != "") {
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var prevAction = actionObjects[actionObjects.length-1];
prevAction.delay = end-startExecTiming;
}
actionObjects.push(currentAction);
startExecTiming = Date.now();
}
function saveTestInfo(name) {
var alreadyStored = localStorage.getItem("testInfo"+versionPrefix+name);
var alreadyStored = $.parseJSON(alreadyStored);
var currentTests = alreadyStored.testsRan;
var testAmount = parseInt($("#amountTests").val());
var bw = parseInt($("#bw").val());
var amount = parseInt($("#amnt").val());
var next = $("#nextTest").val();
var testI = new testInfo(currentTests, testAmount, bw, next, amount);
localStorage.setItem("testInfo-"+versionPrefix+name,
JSON.stringify(testI));
testPanel();
}
function storeExecutionPlan() {
var name = $("#execName").val();
var testI = new testInfo(0, 0, 0, "", 0);
localStorage.setItem("browsingData-"+name,
JSON.stringify(actionObjects));
localStorage.setItem("testInfo-"+"ajx_"+name, JSON.stringify(testI));
localStorage.setItem("testInfo-"+"frh_"+name, JSON.stringify(testI));
testPanel();
}
function startTests(name, test) {
loadCookieData(name);
if(test == true)
var addon = "?test="+name+"&bwtest=true";
else
var addon = "?test="+name;
window.location.assign(baseurl+addon);
}
function loadExecutionPlan() {
loadCookieData(testName);
var rawData = localStorage.getItem("browsingData-"+testName);
executionObjects = $.parseJSON(rawData);
updateStatus("Loaded executionplan '"+testName+"'. will commence test
in 3..2..1", true);
setTimeout("runExecutionPlan()", 3000);
}
function runExecutionPlan(test) {
var currentAction = executionObjects.shift();
console.log(currentAction);
if(currentAction.action == LISTALL && currentAction.target != null) {
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History.replaceState({state:LISTALL, area:
currentAction.target[0], checkboxes:currentAction.target[1]}, "Alla kurser Kurser", "?state=listAll");
}
else
navigate(currentAction.action, currentAction.target);
if(currentAction.action == SEARCH)
$("#search").val(currentAction.target);
if(executionObjects.length > 0)
setTimeout("runExecutionPlan()", currentAction.delay);
else
setTimeout("endOfTest()", 500); //är en test run
}
function BrowseAction(action, target, delay) {
this.action = action;
this.target = target;
this.delay = delay;
}
function testObject(latency, hitrate, median, min, max) {
this.latency = latency;
this.hitrate = hitrate;
this.median = median;
this.min = min;
this.max = max;
}
function testInfo(testsRan, testGoal, bandwidth, nextTest, amount) {
this.testsRan = testsRan;
this.testGoal = testGoal;
this.bandwidth = bandwidth;
this.nextTest = nextTest;
this.amount = amount;
}
function runTest() {
console.log("run");
var params = getUrlParams();
testName = params.test;
bandwidthTestRun = params.bwtest;
if(testName != undefined) {
if(bandwidthTestRun != undefined)
bandwidthTestRun = true;
else
bandwidthTestRun = false;
loadExecutionPlan();
}
}
function endOfTest() {
if(bandwidthTestRun == false) {
var data = localStorage.getItem("test-"+versionPrefix+testName);
var storedTestData = localStorage.getItem("testInfo"+versionPrefix+testName);
if(data != undefined) {
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data = $.parseJSON(data);
}
else
data = [];
storedTestData = $.parseJSON(storedTestData);
var stats = getStats(100);
var currentTestObject = new testObject(parseFloat(stats.average),
parseFloat(stats.hitrate), parseInt(stats.median), parseInt(stats.min),
parseInt(stats.max));
data.push(currentTestObject);
data = JSON.stringify(data);
localStorage.setItem("test-"+versionPrefix+testName, data);

var testData = new testInfo(storedTestData.testsRan+1,
storedTestData.testGoal, storedTestData.bandwidth, storedTestData.nextTest,
storedTestData.amount);
strTestData = JSON.stringify(testData);
console.log(testData);
localStorage.setItem("testInfo-"+versionPrefix+testName, strTestData);
if(testData.testsRan >= testData.testGoal) {
if(testData.nextTest != "")
startTests(testData.nextTest, false);
else
testPanel();
}
else
window.location.assign(baseurl+"?test="+testName);
}
else
testPanel();
}
function updateStatus(text, success) {
$("#status").text(text);
if(success == true)
$("#status").css("color", "green");
else
$("#status").css("color", "red");
}
function getUrlParams() {
var params = {};
if (location.search) {
var parts = location.search.substring(1).split('&');
for (var i = 0; i < parts.length; i++) {
var nv = parts[i].split('=');
if (!nv[0]) continue;
params[nv[0]] = nv[1] || true;
}
}
return params;

64

}

backend.php
<?php
header('content-type: text/html; charset: utf-8'); //För att undvika
endcodingproblem från DB
$db = new mysqli("localhost", "root", "root", "exjobb");
if (!$db->set_charset("utf8")) { //mer encoding
printf("Error loading character set utf8: %s\n", $db->error);
}
if(isset($_GET['id']))
$id = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['id']); //Main parametern
som används av många
$preCourses = array(); //Global variabel över redan hämtade kurser
if(isset($_HEAD['func'])) {
echo "aaa";
}
/*
* getCourse
* params: id(anmälnindskod)
*
* Hämtar en kurs baserat på anmkod, skapar en array med namnet på tabellen som
nyckel. Den encodas som JSON och skickas tillbaks.
*/
if($_GET['func'] == 'getCourse') {
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE anmkod='$id'";
$result = mysqli_query($db, $q);
while($row = $result->fetch_array(MYSQLI_NUM)) {
$vals = array("titel"=>$row[0], "innehall"=>$row[1],
"anmkod"=>$row[2], "kursansvarig"=>$row[3], "kurstyp"=>$row[4],
"examinator"=>$row[5], "hogskolepoang"=>$row[6], "annan_termin"=>$row[7],
"poang_termin"=>$row[8], "kursplan"=>$row[9], "studietakt"=>$row[10],
"kurs_schema"=>$row[11], "fordjupningsniva"=>$row[12], "huvudomrade"=>$row[13],
"starttermin"=>$row[14], "institution"=>$row[15], "startvecka"=>$row[16],
"kurskod"=>$row[17], "nar"=>$row[18], "ort"=>$row[19], "traffar"=>$row[20],
"undervisningsform"=>$row[21], "urval"=>$row[22]);
}
echo json_encode($vals);
}
/*
* search
* params: id(sökterm)
*
* Söker genom innehållet av kursen(all fritextinformation, inkl titel) med LIKE %%
fritextsökning.
* Matchar all text, även del av andra ord. Skickar tillbaks titel, kod, fart och
form för uppvisning i lista.
*/
if($_GET['func'] == 'search') {
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$term = htmlentities($id, ENT_QUOTES, "UTF-8"); //Eftersom innehall är
redan htmlent så måste denna också kodas om.
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE innehall LIKE '%$term%' ORDER BY titel";
$result = mysqli_query($db, $q);
$return = array();
while($row = $result->fetch_array()) {
array_push($return, array("titel"=>$row[0],
"anmkod"=>$row[2], "fart"=>$row[10], "form"=>$row[21]));
}
echo json_encode($return);
}
/*
* filter
* params: area(huvudomradet), speed(studietakter), level(nivå),
form(utbildningsform)
*
* Bygger en querysträng för databasen för filtrering som hela tiden adderas på med
generateFromCheckbox.
*
*/
if($_GET['func'] == 'filter') {
$area = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['area']);
$speed = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['speed']);
$level = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['level']);
$form = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['form']);
$sql = "SELECT * FROM kurs WHERE "; //Den minimala strängen för
databashämtning.
if(!empty($area))
$sql .= "huvudomrade = '".$area."' AND "; //Om huvudomrade
har specificerats
$sql = generateFromCheckbox($speed, "studietakt", $sql); //Bygger in
checkboxarnas värden i strängen
$sql = generateFromCheckbox($level, "fordjupningsniva", $sql);
$sql = generateFromCheckbox($form, "undervisningsform", $sql);
$sql = substr($sql, 0, count($sql)-5); //Tar bort ett hängande AND på
slutet
$sql .= "ORDER BY titel";
if($sql == "SELECT * FROM kurs WHORDER BY titel") //inget har valts
alls.
$sql = "SELECT * FROM kurs ORDER BY titel";
$sql.= " LIMIT 0,2000";
$result = mysqli_query($db, $sql);
$return = array();
while($row = $result->fetch_array()) {
array_push($return, array("titel"=>$row[0],
"anmkod"=>$row[2], "fart"=>$row[10], "form"=>$row[21]));
}
echo json_encode($return);
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}
/* * prefetchLive * params: id(sökterm), courses(tidigare
förhämtningar), limit(hur många som skall förhämtas), type(om det är
för sökning eller för browsing) * * Förhämtar resultat live baserat
på sökning eller live browsing på sidan. */
if($_GET['func'] == 'prefetchLive') {
$limit = $_GET['amount'];
if($_GET['type'] == "search") { //Om sökning, sök på bara titel
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE titel LIKE '%$id%' AND ";
$order = "titel";
}
else { //Annars område
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE huvudomrade = '$id' AND ";
$order = "huvudomrade";
}
$courses = (isset($_GET['courses'])) ? $_GET['courses'] : array(); //Om
det finns tidigar förhämtade använd den, annars tom array
foreach($courses as $course) {
$q .= "anmkod != ".$course." AND "; //För varje kurs lägg
till anmälningskod är inte denna
}
$q = substr($q, 0, count($q)-5)."ORDER BY ".$order." LIMIT 0,".$limit;
//Tar bort trailing AND och sorterar och begränsar resultatet
$result = mysqli_query($db, $q);
$return = array();
while($row = $result->fetch_array()) {
array_push($return, array("titel"=>$row[0],
"innehall"=>$row[1], "anmkod"=>$row[2], "kursansvarig"=>$row[3],
"kurstyp"=>$row[4], "examinator"=>$row[5], "hogskolepoang"=>$row[6],
"annan_termin"=>$row[7], "poang_termin"=>$row[8], "kursplan"=>$row[9],
"studietakt"=>$row[10], "kurs_schema"=>$row[11], "fordjupningsniva"=>$row[12],
"huvudomrade"=>$row[13], "starttermin"=>$row[14], "institution"=>$row[15],
"startvecka"=>$row[16], "kurskod"=>$row[17], "nar"=>$row[18], "ort"=>$row[19],
"traffar"=>$row[20], "undervisningsform"=>$row[21], "urval"=>$row[22]));
}
echo json_encode($return);
}
/*
* initPrefetch
* params: id(sökterm), area, speed..(De olika top3 som från klienten)
*
* Det initala förhämtninen som sker vid load på sidan. Följer max antal
förhämtningar och hämtar resultat som matchar detta.
*/
if($_GET['func'] == 'initPrefetch') {
$areas = $_GET['area'];
$speeds = $_GET['speed'];
$levels = $_GET['level'];
$forms = $_GET['form'];
$searches = $_GET['search'];
if(empty($areas)) {
return json_encode(array());
}
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$totalCourses = 50; //50 totala kurser, kan förändras bid behov
if(count($areas) == 3) { //Om det finns 3 huvudområden i top3
$split = $totalCourses / 3; //En jämn split av totala
kurser i början
$maxAreaOne = floor($split + ($split - ($split *
$areas[2][1]))); //nr1 får sin split + det som är kvar när rank3 får sin procent
av split
$maxAreaTwo = floor($split);
$maxAreaThree = floor($split * $areas[2][1]); // rank3 får
procentsats av split.
$resOne = prefetchForArea($maxAreaOne, $areas[0][0],
$speeds, $levels, $forms, $searches); //Resultatet för huvudområde rank1 hämtas
$resTwo = prefetchForArea($maxAreaTwo, $areas[1][0],
$speeds, $levels, $forms, $searches);
$resThree = prefetchForArea($maxAreaThree, $areas[2][0],
$speeds, $levels, $forms, $searches);
$return = array_merge_recursive($resOne, $resTwo,
$resThree); //Alla 3 mergas ihop till ett resultat.
}
if(count($areas) == 2) { //Om endast 2 huvudområden existerar.
$split = $totalCourses / 2;
$maxAreaOne = floor($split + ($split - ($split *
$areas[1][1])));
$maxAreaTwo = floor($split * $areas[1][1]);
$resOne = prefetchForArea($maxAreaOne, $areas[0][0],
$speeds, $levels, $forms, $searches);
$resTwo = prefetchForArea($maxAreaTwo, $areas[1][0],
$speeds, $levels, $forms, $searches);
$return = array_merge_recursive($resOne, $resTwo);
}
if(count($areas) == 1) {
$maxAreaOne = $totalCourses;
$return = prefetchForArea($maxAreaOne, $areas[0][0],
$speeds, $levels, $forms, $searches);
}
echo json_encode($return);
}
/*
* prefetchForArea
* params: max(maximalt antal resultat som skall hämtas), area(huvudområde),
speed,levelform,search(Top3/2/1 som skall användas för filtrering)
*
* Hämtar resultat från databasen baserat huvudområde, om det är för många resultat
filtreras
* resultatet i ordning till det är under max antal resultat. Även om det är för få
så filtreras det, fast utan tidigare filtreringar.
* När det är ett bra antal loopas resultatet och returneras.
*/
function prefetchForArea($max, $area, $speed, $level, $form, $search) {
global $db;
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE huvudomrade='$area'";
$orig = $q;
$result = mysqli_query($db, $q);
if(mysqli_num_rows($result) > $max) { //Om bara huvudområdet har mer
resultat än max för det området.

68

$q = genQuerForPre($search, "titel", $q." AND ");
//Sökningar appliceras för att mer relevanta resultat.
$result = mysqli_query($db, $q);
if(mysqli_num_rows($result) > $max || (($max / 2) >
mysqli_num_rows($result))) { //Över max eller under hälften av max
if(($max / 2) > mysqli_num_rows($result))
$q = $orig; //Återställ sqlfrågan
om mindre än hälften
$q = genQuerForPre($speed, "studietakt", $q."
AND "); //Studietakt osv..
$result = mysqli_query($db, $q);
if(mysqli_num_rows($result) > $max || (($max /
2) > mysqli_num_rows($result))) {
if(($max / 2) >
mysqli_num_rows($result))
$q = $orig;
$q = genQuerForPre($level,
"fordjupningsniva", $q." AND ");
$result = mysqli_query($db, $q);
if(mysqli_num_rows($result) > $max
|| (($max / 2) > mysqli_num_rows($result))) {
if(($max / 2) >
mysqli_num_rows($result))
$q = $orig;
$q =
genQuerForPre($form, "undervisningsform", $q." AND ");
$result =
mysqli_query($db, $q);
if(mysqli_num_rows($result) > $max || (($max / 2) >
mysqli_num_rows($result))) {
$q =
$orig." LIMIT 0,".$max;
$result =
mysqli_query($db, $q);
}
}
}
}
}
$ret = array();
while($row = $result->fetch_array()) {
array_push($ret, array("titel"=>$row[0],
"innehall"=>$row[1], "anmkod"=>$row[2], "kursansvarig"=>$row[3],
"kurstyp"=>$row[4], "examinator"=>$row[5], "hogskolepoang"=>$row[6],
"annan_termin"=>$row[7], "poang_termin"=>$row[8], "kursplan"=>$row[9],
"studietakt"=>$row[10], "kurs_schema"=>$row[11], "fordjupningsniva"=>$row[12],
"huvudomrade"=>$row[13], "starttermin"=>$row[14], "institution"=>$row[15],
"startvecka"=>$row[16], "kurskod"=>$row[17], "nar"=>$row[18], "ort"=>$row[19],
"traffar"=>$row[20], "undervisningsform"=>$row[21], "urval"=>$row[22]));
}
return $ret;
}

/* HELP FUNCTIONS */
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/*
* genQuerForPre
* params: parts(delarna som skall inkluderas) field(fältet i databasen som skall
matchas), sql(sql strängen)
*
* Tar delarna som skall in i strängen och baserat på om det är en eller flera
bygger ihop en ny sql sträng.
*/
function genQuerForPre($parts, $field, $sql) { //Lik generate from checkbox men
har skillnader
if(!empty($parts)) {
if(count($parts) < 2) { //Om endast ett värde
$parts = $parts[0]; //Eftersom den är
flerdimensionell
if($field == "fordjupningsniva")
$sql .= $field." LIKE '$parts[0]%'
AND "; //Eftersom värdet är A eller G, men i db A1F, G2B osv.
elseif($field == "titel")
$sql .= $field." LIKE '%$parts[0]%'
AND "; //Fullständing sökning med wildcards
else
$sql .= $field." = '$parts[0]' AND
"; //Ren kontroll mot databas
}
else { // Vid flera värden kombineras kontroller i
databasen med OR inom paranteser
$sql .= "(";
$arr = array();
foreach($parts as $part) {
if($field == "fordjupningsniva")
array_push($arr,
$field." LIKE '$part[0]%'");
elseif($field == "titel")
array_push($arr,
$field." LIKE '%$part[0]%'");
else
array_push($arr,
$field." = '$part[0]'");
//Pushar in båda jämförelsers strängar i en
array.
}
$sql .= join(" OR ", $arr).") AND "; //join
sätter ihop strängarna från arrayen med OR mellan.
}
}
return substr($sql, 0, count($sql)-5); //Klipper sista AND
}
/*
* generateFromCheckbox
* params: input(delarna som skall inkluderas en sträng) field(fältet i databasen
som skall matchas), sql(sql strängen)
*
* Liknar funktionen ovan, skulle kunna slås ihop i framtida version.
*/
function generateFromCheckbox($input, $field, $sql) { //Kommentarer ovan stämmer
till stor del
if(!empty($input)) {
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$parts = explode(",", $input); //Delar upp checkboxsträngen
in i en array
if(count($parts) < 2) {
if($field == "fordjupningsniva")
$sql .= $field." LIKE '$parts[0]%'
AND ";
else
$sql .= $field." = '$parts[0]' AND
";
}
else {
$sql .= "(";
$arr = array();
foreach($parts as $part) {
if($field == "fordjupningsniva")
array_push($arr,
$field." LIKE '$part%'");
else
array_push($arr,
$field." = '$part'");
}
$sql .= join(" OR ", $arr).") AND ";
}
return $sql;
}
else {
return $sql;
}
}
?>
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Appendix F - Kod: AJAX versionen

index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8 />
<title>Programkurser Hösten 2012</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="core.css"
/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script type="text/javascript" src="resources/jquery1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="resources/history.js"></script>
<script type="text/javascript" src="historyAndCookies.js"></script>
<script type="text/javascript" src="testing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="main.js"></script>
</head>
<body>
<div id="bestWrapperAlive">
<h1><a href="Javascript:navigate(1)">Kurser - H12 AJAX</a></h1>
<div id="innerWrapper">
<div id="innerContent">
<h1>Välkommen</h1><br/>
<p>Hej, välkommen till den påhittade versionen
av hitta utbildning på Högskolan i Skövdes hemsida. Till höger kan du välja att se
alla kurser och om du vill filtrera de du vill ha. Du kan även fritextsöka i rutan
till höger!</p>
</div>
<nav id="side">
<input id="search" type="search"
placeholder="sök"></input><br/><br/>
<h2><a
href="javascript:navigate(2)">Alla Kurser</a></h2>
<h2><a
href="javascript:navigate(5)">Stats</a></h2>
<h2><a
href="javascript:navigate(6)">Test Panel</a></h2>
</nav>
<footer>Denna webbplats har ingen koppling till
Högskolan i Skövde. Allt material skall ses som opålitligt. För den riktiga
informationen besök Högskolan i Skövdes webbplats.</footer>
</div>
</div>
</body>
</html>

main.js
/* GLOBAL VARIABLES */
var start = 0;
var searchtimer = 0;
var emptySearches = []; // Alla sökningar utan mer kurser att förhämta
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var emptyAreas = []; // Alla huvudområden utan mer kurser att förhämta
var areas = ["", "Automatiseringsteknik", "Bioinformatik", "Biomedicin/medicinsk
vetenskap", "Datalogi", "Datavetenskap", "Ekologi", "Elektroteknik", "Engelska",
"Företagsekonomi", "Filosofi", "Folkhälsovetenskap",
"Informationssystemutveckling", "Informationsteknologi", "Integrerad
produktutveckling", "Kognitionsvetenskap", "Kognitiv neurovetenskap", "Logistik",
"Maskinteknik", "Matematik/Tillämpad matematik", "Medier, estetik och berättande",
"Molekylärbiologi", "Nationalekonomi", "Omvårdnad", "Pedagogik", "Reproduktiv,
perinatal och sexuell hälsa", "Socialpsykologi", "Systembiologi"]; //Alla områden
/* "CONSTANTS" */
var FRONTPAGE = 1;
var LISTALL = 2;
var SEARCH = 3;
var COURSE = 4;
var STATS = 5;
var TESTPANEL = 6;

/*
* frontpage()
* params:
*
* Funktion som visas när sidan laddar
*
*/
function frontpage() {
testPanel();
}
/*
* getCourse
* params: course(kursID för kurs som skall hämtas)
*
* Funktion som hämtar en viss kurs, antigen lokalt eller från servern
*
*/
function getCourse(course) {
start = Date.now();
$.get("backend.php", { func: "getCourse", id: course }, function(data){
displayCourse(data);
}, "json");
}
/*
* displayCourse
* params: data(data för kurs som skall visas)
*
* En mindre funktion som tar datan som hämtats antigen lokalt eller från server
och visar upp.
*
*/
function displayCourse(kurs) {
var end = Date.now();
var respTime = end-start;
addRespTime(respTime);
var temp=document.getElementById("innerContent");
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temp.innerHTML = kurs.innehall;
temp.innerHTML = temp.firstChild.nodeValue;
$("#innerContent").append("<br/><ul>");
$("#innerContent").append("<li><b>Anmälningskod:</b> HS"+kurs.anmkod+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Kursansvarig:</b>
"+kurs.kursansvarig+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Kurstyp:</b> "+kurs.kurstyp+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Examinator:</b>
"+kurs.examinator+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Högskolepoäng:</b>
"+kurs.hogskolepoang+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Fortsätter annan termin:</b>
"+kurs.annan_termin+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Poäng denna termin:</b>
"+kurs.poang_termin+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Studietakt:</b>
"+kurs.studietakt+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Fördjupningsnivå:</b>
"+kurs.fordjupningsniva+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Huvudområde:</b>
"+kurs.huvudomrade+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Starttermin:</b>
"+kurs.starttermin+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Institution:</b>
"+kurs.institution+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Startvecka - Slutvecka:</b>
"+kurs.startvecka+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Kurskod:</b> "+kurs.kurskod+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>När:</b> "+kurs.nar+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Ort:</b> "+kurs.ort+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Undervisningsform:</b>
"+kurs.undervisningsform+"</li>");
$("#innerContent").append("<li><b>Urval:</b> "+kurs.urval+"</li>");
$("#innerContent").append("</ul>");
}
/*
* listCourses
* params: area(vilken area som skall vara förvald) chxboxes(vilka checkboxar som
är ifyllda, map som 0,1,1..n)
*
* Genererar filteringselement för webbplatsen, binder events på dem. Ifall
tidigare filtrering skett sätts dessa
* element till de värden som skickas med.
*
*/
function listCourses(area, chxboxes) {
$("#innerContent").html("<h2>Kurser för höstterminen 2012</h2><br/>");
$("#innerContent").append("<h3>Filtrera</h3><div id='filter'>");
$("#innerContent").append("<select onChange='updateHistoryForFilter();'
id='areas'></select>"); //Filtrar vid föränding och lagrat byte i kakan.
$.each(areas, function() {
var option = new Option(this);
var dropdownList = document.getElementById("areas");
if(this == area)
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option.selected = true; //Om arean matchar det
som skickas med(från historiken) så väljs den i listan
dropdownList.add(option);
});
$("#innerContent").append("<br/><br/>Fart: <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='25%' /> 25% | <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='50%' /> 50% | <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='75%' /> 75% | <input
class='speed_checkbox' type='checkbox' value='100%' /> 100% ");
$("#innerContent").append("<br/><br/>Nivå: Grund (Gxx) <input
class='level_checkbox' type='checkbox' value='G' /> Fördjupning (Axx) <input
class='level_checkbox' type='checkbox' value='A' />");
$("#innerContent").append("<br/><br/>Studieform: Campus <input
class='form_checkbox' type='checkbox' value='Campus' /> Distans <input
class='form_checkbox' type='checkbox' value='Distans' />");
$("#innerContent").append("</filter><div id='searchres'></div>");
$("input:checkbox").each(function(index, Element) { //Alla checkboxar
if(chxboxes != undefined) { //Om det existerar, från
historik
if(chxboxes[index] == 1)
$(this).attr('checked', true);
//Sätt till checked om det matchar i historiken.
}
$(this).change(updateHistoryForFilter);
});
filter();
}
/*
* initSearch
* params: event(eventet som startade detta, en knapptryck)
*
* Skapar resultatet och påbörjar sökningen om ingen knapp trycks på 300ms
*
*/
function initSearch(event) {
if (event.which == 13) { // Enterknappen
event.preventDefault();
}
$("#innerContent").html("<h2 id='searchh2'>Kurssökning på "+
$('#search').val() +"</h2><ul>");
$("#innerContent").append("<div id='searchres'></div>");
if($("#search").val().length >= 3) {
if(typeof t !== 'undefined')
clearTimeout(t);

// Avbryt tidigare

timer
t = setTimeout("navigate("+SEARCH+",
$(\"#search\").val())", 300); //Gör sökning efter 300ms
}
else {
$("#searchres").html("<br/><p>Sökningar kräver 3 eller mer
tecken</p>");
}
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}
/*
* Search
* params: term(Söktermen som skall sökas efter)
*
* Skapar en spinner medans användaren väntar och skickar förfrågan till databasen
och bygger en lista baserat på svaret.
* Efter 1800ms kallar prefetchSearch som kommer börja förhämta baserat på
söktermen.
*
*/
function search(term) {
$("#searchres").html("<br/><img
src='resources/loader.gif'/>"); //En loader medans det väntas
$.get("backend.php", { func: "search", id: term },
function(data){
$("#innerContent").html("<h2
id='searchh2'>Kurssökning på "+ term +"</h2><ul>");
$("#innerContent").append("<div
id='searchres'></div>");
$.each(data, function() {
$('#searchres').append("<li><a
href='javascript:void(0)' onClick='navigate("+COURSE+",
\""+this.anmkod+"\");'>"+this.titel+"</a> - "+this.fart+" "+this.form+" </li>");
});
if(data.length == 0) {
$('#searchres').html("<br/><p>Inga
resultat</p>");
}
$("#searchres").append("</ul></div>");
}, "json");
}
/*
* filter
* params:
*
* Filtrerar resultatet. Kontrollerar valda inställningar och skickar till servern.
*
*/
function filter() { //Sker vid vanlig listning och filtrering
var ar = "";
if($("#areas").val() != "") //Om area valt, sätt ar till värdet
ar = $("#areas").val();
var sp = checkCheckboxes("speed");

//Hämta checkboxarnas värde som

sträng.
var le = checkCheckboxes("level");
initialprefetch.
var fo = checkCheckboxes("form");

//Kunde vara array för att matcha

$("#searchres").html("<br/><img src='resources/loader.gif'/>");
$.get("backend.php", { func: "filter", area: ar, speed: sp, level: le,
form: fo }, function(data){
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$("#searchres").html("<h2>Kurser för höstterminen
2012</h2><ul>");
$.each(data, function() { //loopa alla kurser som
returnerats och genera lista med länkar
$('#searchres').append("<li><a
href='javascript:void(0)' onClick='navigate("+COURSE+",
\""+this.anmkod+"\");'>"+this.titel+"</a> - "+this.fart+" "+this.form+" </li>");
});
$("searchres").append("</ul>");
}, "json");
}

/* HELPER FUNCTIONS */
/*
* checkCheckboxes
* params: prefix(vilken grupp som skall hämtas)
*
* Skapar en map av checkboxarna, där varje siffra är binär, om den är icheckad
eller inte.
*
*/
function checkCheckboxes(prefix) {
var temp = "";
$("."+prefix+"_checkbox").each(function(){ //Hämta alla checkboxar från
en viss grupp
if($(this).is(':checked'))
temp += $(this).val()+","; //Om i checkade lägg
till värdet och komma
});
if(temp != "")
temp = temp.substr(0, temp.length-1); //Ta bort sista
kommatecken
return temp;
}
$(document).ready(function() { //körs när sidan laddat klart
//History.pushState({state:1}, "Hem - Kurser", "?state=home");
$("#search").keyup(initSearch);
baseurl = document.URL;
baseurl = baseurl.substring(0,baseurl.indexOf("?"));
testPanel();
runTest();
});

historyAndCookies.js
/* Funktioner som hanterar historik, och cookies. */
/*
* Anonymous
* params: window
*
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* Används för history.js, binder en callback till statechange eventet och baserat
på vilket state som kallas kallas rätt funktion
*
*/
(function(window,undefined){
var History = window.History;
if ( !History.enabled ) {
return false; //För äldre browsers
}
History.Adapter.bind(window,'statechange',function() { //Lyssnar på eventet
när state ändras, tex när det pushas ny state eller back/forward knapp
var State = History.getState(); //State i historiken
//History.log(State.data, State.title, State.url); // Visar vilket state
som aktiverats
switch(State.data.state) { //Baserat på state, kalla en viss funktion som
skall köras.
case FRONTPAGE:
frontpage();
saveBrowseAction(FRONTPAGE, null);
break;
case LISTALL:
if(State.data.area != undefined) {
listCourses(State.data.area,
State.data.checkboxes); //Skickar vald area och checkboxar
saveBrowseAction(LISTALL, [State.data.area,
State.data.checkboxes]);
}
else {
listCourses();
saveBrowseAction(LISTALL, null);
}
break;
case SEARCH:
search(State.data.search);
saveBrowseAction(SEARCH, State.data.search);
break;
case COURSE:
getCourse(State.data.course);
saveBrowseAction(COURSE, State.data.course);
break;
case STATS:
displayStats();
break;
case TESTPANEL:
testPanel();
break;
default:
frontpage();
saveBrowseAction(FRONTPAGE, null);
}
});
})(window);
/*
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* Navigate
* params: destination(vart navigeringen skall till), vari(generisk variabel att
spara)
*
* En switch baserad på destination som lägger state i historiken, kommer att
triggera statechange even och navigera genom callbacken.
*
*/
function navigate(destination, vari) {
switch(destination) {
case FRONTPAGE:
History.pushState({state:FRONTPAGE}, "Hem Kurser", "?state=home");
break;
case LISTALL:
History.pushState({state:LISTALL}, "Alla kurser
- Kurser", "?state=listAll");
break;
case SEARCH:
var State = History.getState();
History.replaceState({state:SEARCH, search:
vari}, 'Sök - Kurser', '?state=search&term='+vari); //Replacestate så bara sista
sökningen sparas
if(State.data.search == vari) { //Om det är
samma sökning pushas inget state
search(vari);
}
break;
case COURSE:
History.pushState({state:COURSE, course: vari},
"Kurs - Kurser", "?state=course&anmKod="+vari);
break;
case STATS:
History.pushState({state:STATS}, "Stats Kurser", "?state=stats");
break;
case TESTPANEL:
History.pushState({state:TESTPANEL}, "Test
Panel - Kurser", "?state=testpanel");
break;
default:
frontpage();
}
}
/*
* updateHistoryForFilter
* params: event(eventet som har triggerats)
*
* Uppdaterar historiken för filtrering, speciellt för checkboxar. Serverar en
annan nytta genom att uppdatera kakan för cookies
* Kontrollerar eventet som kallades senast och om det är en checkbox och är ifyllt
lagras det i kakan.
*/
function updateHistoryForFilter(event) {
var chx = new Array();
$("input:checkbox").each(function() {
if($(this).is(":checked"))
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chx.push(1);
else
chx.push(0);
});
History.replaceState({state:LISTALL, area: $("#areas").val(),
checkboxes:chx}, "Alla kurser - Kurser", "?state=listAll");
}

testing.js
/* Funktioner som relaterar till testning. */
/* STATS */
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var

responseTimes = [];
bandWidths = [];
firstTime = true;
executionObjects = [];
actionObjects = [];
startExecTiming = "";
baseurl = "";
testName = "";
bandwidthTestRun = "";
versionPrefix = "ajx_";

function addRespTime(time) {
responseTimes.push(time);
}
function getStats(percent, times) {
if(times == undefined) {
times = responseTimes;
if(firstTime == true)
times.shift(); //tar bort första värdet pga
längre exekveringtid pga intrepretering
firstTime = false;
}
times.sort(function(a,b){return a - b});
if(percent < 99) {
percent = percent / 100;
var newLength = times.length * percent;
var iterations = Math.round(times.length - newLength);
for(i = 0; i<iterations; i++) {
times.pop();
}
}
var sum = 0;
var median = 0;
var amount = times.length;
$.each(times, function() {
sum += this;
});
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var average = sum / amount;
if(amount % 2 == 0)
median = (((times[(amount/2)-1]) + times[amount/2]) /
2).toFixed(2);
else
median = times[Math.floor(amount/2)];
var min = times[0];
var max = times[amount-1];
average = average.toFixed(2);
return {sum: sum, median: median, average: average, min: min, max:max,
amount: amount, responseTimes:responseTimes};
}
function displayStats() {
var data = getStats(100);
$("#innerContent").html("<h1>Stats</h1>");
$("#innerContent").append("<h2>Hämtningar</h2><br/>Response tider:[");
$.each(data.responseTimes, function() {
$("#innerContent").append(this+", ");
});
$("#innerContent").append("]<br/></br>Total courses requested
"+data.amount+"<br>");
$("#innerContent").append("Average responsetime:
"+data.average+"ms<br>");
$("#innerContent").append("Median: "+data.median+"ms<br>");
$("#innerContent").append("Min: "+data.responseTimes[0]+"ms<br>");
$("#innerContent").append("Max: "+data.responseTimes[data.amount1]+"ms<br><br/>");
var count = 0;
$.each(storedData, function() {
count++;
});
$("#innerContent").append("<h2>Initiala Förhämtningen</h2>");
$("#innerContent").append("Antal förhämtade objekt:
"+count+"<br/><br/>");
var initPredData = predict(true);
$("#innerContent").append("<b>Område</b><br/>");
listTopThree(initPredData[0]);
$("#innerContent").append("<b>Studietakt</b><br/>");
listTopThree(initPredData[1]);
$("#innerContent").append("<b>Nivå</b><br/>");
listTopThree(initPredData[2]);
$("#innerContent").append("<b>Utbildingsform</b><br/>");
listTopThree(initPredData[3]);
$("#innerContent").append("<b>Sökningar</b><br/>");
listTopThree(initPredData[4]);
}
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function listTopThree(data) {
var count = 1;
$.each(data, function() {
$("#innerContent").append(count + ". " + this[0] + " - " +
(this[1]*100).toFixed(1) + "%<br/>");
count++;
});
$("#innerContent").append("<br/>");
}
/* TEST PANEL */
function testPanel() {
$("#innerContent").html("<h1>Test Panel</h1>");
$("#innerContent").append("<p id='status' style='color: green'>Page
loaded</p>");
$("#innerContent").append("<h2>Testning</h2><br>");
$("#innerContent").append("New plan: <input id='execName' type='text'
placeholder='Test Execution Name'> <input value='Store Plan' id='storePlan'
type='button' onclick='storeExecutionPlan();'/><br><br>");
$("#innerContent").append("TestInfo: <input id='amountTests'
type='text' placeholder='Amount of tests'> <input id='bw' type='text'
placeholder='Bandwidth in kb'> <select id='nextTest'><option
value=''></option></select></div>");
$("#innerContent").append("<p>Glöm inte sätta bw/total på nästa
test</p><br>");
$.each(Object.keys(localStorage), function() {
var name = this.split("-");
if(name[0] == "browsingData") {
var tname = name[1];
$('<option />', {value: tname, text:
tname}).appendTo($("#nextTest"));
$("#innerContent").append("<fieldset
style='width: 500px; padding:5px;'
id='fset_"+tname+"'><h3>"+tname+"</h3></fieldset><br>")
var t = localStorage.getItem("testInfo"+versionPrefix+tname);
var ti = $.parseJSON(t);
$("#fset_"+tname).append("<p>Currently:
"+ti.testsRan+" - Total: "+ti.testGoal+" - Bandwidth: "+ti.bandwidth+" - Next
test: "+ti.nextTest+"</p><br>");
$("#fset_"+tname).append(genStatAverages(tname,
ti.bandwidth));
$("#fset_"+tname).append("<br><input
value='Store testInfo' style='margin-right: 5px;' type='button'
onclick='saveTestInfo(\""+tname+"\");'/>");
$("#fset_"+tname).append("<input type='button'
value='BW test' style='margin-right: 5px;' onclick='startTests(\""+tname+"\",
true)'/>");
$("#fset_"+tname).append("<input type='button'
value='Commence Test' onclick='startTests(\""+tname+"\", false)'/>");
}
});
$("#innerContent").append("<br><br><h2>Besöksdata</h2><br>");
$("#innerContent").append("<input id='cookieDataName' type='text'
placeholder='Cookie Data Name'> <input value='Lagra Kaka' id='storeCookie'
type='button' onclick='storeCookieData();'/><br><br>");
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$("#innerContent").append("Load Cookie Data: ");
var names = [];
$.each(Object.keys(localStorage), function() {
var name = this.split("-");
if(name[0] == "cookie" && $.inArray(name[1], names) == -1)
{
names.push(name[1]);
var button = $("<input type='button'
value='"+name[1]+"' onclick='loadCookieData(\""+name[1]+"\")'/>");
$("#innerContent").append(button);
$("#innerContent").append(" ");
}
});
}
function genStatAverages(name, bw) {
var testData = localStorage.getItem("test-"+versionPrefix+name);
var returnStr = "Nothing here yet";
if(testData != undefined) {
testD = $.parseJSON(testData);
returnStr = "";
var times = [];
var max = [];
var min = [];
$.each(testD, function() {
times.push(this.latency);
max.push(this.max);
min.push(this.min);
});
var percentages = [100, 95, 90];
for(var i=0; i<3; i++) {
var avgMed = getStats(percentages[i], times);
var maxNr = getMaxMin(1, max, percentages[i]);
if(min.length > 1)
var minNr = getMaxMin(0, min,
percentages[i]);
else
var minNr = min[0];
returnStr +=
percentages[i]+"%("+avgMed.amount+"): avg: "+avgMed.average+", med:
"+avgMed.median+", max: "+maxNr+", min: "+minNr+" <br>";

}
}
return returnStr;
}
function getMaxMin(max, arr, percent) {
arr.sort(function(a,b){return a - b});
if(percent < 99) {
percent = percent / 100;
var newLength = arr.length * percent;
var iterations = Math.round(arr.length - newLength);
for(i = 0; i<iterations; i++) {
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arr.pop();
}
}
if(max == 1)
return arr[arr.length-1];
else
return arr[0];
}
function saveBrowseAction(action, target) {
var end = Date.now();
var currentAction = new BrowseAction(action, target);
if(startExecTiming != "") {
var prevAction = actionObjects[actionObjects.length-1];
prevAction.delay = end-startExecTiming;
}
actionObjects.push(currentAction);
startExecTiming = Date.now();
}
function saveTestInfo(name) {
var alreadyStored = localStorage.getItem("testInfo"+versionPrefix+name);
var alreadyStored = $.parseJSON(alreadyStored);
var currentTests = alreadyStored.testsRan;
var testAmount = parseInt($("#amountTests").val());
var bw = parseInt($("#bw").val());
var next = $("#nextTest").val();
var testI = new testInfo(currentTests, testAmount, bw, next);
localStorage.setItem("testInfo-"+versionPrefix+name,
JSON.stringify(testI));
testPanel();
}
function storeExecutionPlan() {
var name = $("#execName").val();
var testI = new testInfo(0,0);
localStorage.setItem("browsingData-"+name,
JSON.stringify(actionObjects));
localStorage.setItem("testInfo-"+"ajx_"+name, JSON.stringify(testI));
localStorage.setItem("testInfo-"+"frh_"+name, JSON.stringify(testI));
testPanel();
}
function startTests(name, test) {
if(test == true)
var addon = "?test="+name+"&bwtest=true";
else
var addon = "?test="+name;
window.location.assign(baseurl+addon);
}
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function loadExecutionPlan() {
var rawData = localStorage.getItem("browsingData-"+testName);
executionObjects = $.parseJSON(rawData);
updateStatus("Loaded executionplan '"+testName+"'. will commence test
in 3..2..1", true);
setTimeout("runExecutionPlan()", 3000);
}
function runExecutionPlan(test) {
var currentAction = executionObjects.shift();
console.log(currentAction);
if(currentAction.action == LISTALL && currentAction.target != null) {
History.replaceState({state:LISTALL, area:
currentAction.target[0], checkboxes:currentAction.target[1]}, "Alla kurser Kurser", "?state=listAll");
}
else
navigate(currentAction.action, currentAction.target);
if(currentAction.action == SEARCH)
$("#search").val(currentAction.target);
if(executionObjects.length > 0)
setTimeout("runExecutionPlan()", currentAction.delay);
else
setTimeout("endOfTest()", 500); //är en test run
}
function BrowseAction(action, target, delay) {
this.action = action;
this.target = target;
this.delay = delay;
}
function testObject(latency, median, min, max) {
this.latency = latency;
this.median = median;
this.min = min;
this.max = max;
}
function testInfo(testsRan, testGoal, bandwidth, nextTest) {
this.testsRan = testsRan;
this.testGoal = testGoal;
this.bandwidth = bandwidth;
this.nextTest = nextTest;
}
function runTest() {
document.cookie = "browsing=;";
document.cookie = "filter=;";
document.cookie = "speed_checkbox=;";
document.cookie = "level_checkbox=;";
document.cookie = "form_checkbox=;";
document.cookie = "courses=;";
document.cookie = "search=;";
console.log("run AJAX");
var params = getUrlParams();
testName = params.test;
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bandwidthTestRun = params.bwtest;
if(testName != undefined) {
if(bandwidthTestRun != undefined)
bandwidthTestRun = true;
else
bandwidthTestRun = false;
loadExecutionPlan();
}
}
function endOfTest() {
if(bandwidthTestRun == false) {
var data = localStorage.getItem("test-"+versionPrefix+testName);
var storedTestData = localStorage.getItem("testInfo"+versionPrefix+testName);
if(data != undefined) {
data = $.parseJSON(data);
}
else
data = [];
storedTestData = $.parseJSON(storedTestData);
var stats = getStats(100);
var currentTestObject = new testObject(parseFloat(stats.average),
parseInt(stats.median), parseInt(stats.min), parseInt(stats.max));
data.push(currentTestObject);
data = JSON.stringify(data);
localStorage.setItem("test-"+versionPrefix+testName, data);

var testData = new testInfo(storedTestData.testsRan+1,
storedTestData.testGoal, storedTestData.bandwidth, storedTestData.nextTest);
strTestData = JSON.stringify(testData);

localStorage.setItem("testInfo-"+versionPrefix+testName, strTestData);
if(testData.testsRan >= testData.testGoal) {
if(testData.nextTest != "")
startTests(testData.nextTest, false);
else
testPanel();
}
else
window.location.assign(baseurl+"?test="+testName);
}
else
testPanel();
}
function updateStatus(text, success) {
$("#status").text(text);
if(success == true)
$("#status").css("color", "green");
else
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$("#status").css("color", "red");
}
function getUrlParams() {
var params = {};
if (location.search) {
var parts = location.search.substring(1).split('&');
for (var i = 0; i < parts.length; i++) {
var nv = parts[i].split('=');
if (!nv[0]) continue;
params[nv[0]] = nv[1] || true;
}
}
return params;
}

backend.php
<?php
header('content-type: text/html; charset: utf-8'); //För att undvika
endcodingproblem från DB
$db = new mysqli("localhost", "root", "root", "exjobbHundred");
if (!$db->set_charset("utf8")) { //mer encoding
printf("Error loading character set utf8: %s\n", $db->error);
}
if(isset($_GET['id']))
$id = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['id']); //Main parametern
som används av många

/*
* getCourse
* params: id(anmälnindskod)
*
* Hämtar en kurs baserat på anmkod, skapar en array med namnet på tabellen som
nyckel. Den encodas som JSON och skickas tillbaks.
*/
if($_GET['func'] == 'getCourse') {
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE anmkod='$id'";
$result = mysqli_query($db, $q);
while($row = $result->fetch_array(MYSQLI_NUM)) {
$vals = array("titel"=>$row[0], "innehall"=>$row[1],
"anmkod"=>$row[2], "kursansvarig"=>$row[3], "kurstyp"=>$row[4],
"examinator"=>$row[5], "hogskolepoang"=>$row[6], "annan_termin"=>$row[7],
"poang_termin"=>$row[8], "kursplan"=>$row[9], "studietakt"=>$row[10],
"kurs_schema"=>$row[11], "fordjupningsniva"=>$row[12], "huvudomrade"=>$row[13],
"starttermin"=>$row[14], "institution"=>$row[15], "startvecka"=>$row[16],
"kurskod"=>$row[17], "nar"=>$row[18], "ort"=>$row[19], "traffar"=>$row[20],
"undervisningsform"=>$row[21], "urval"=>$row[22]);
}
echo json_encode($vals);
}
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/*
* search
* params: id(sökterm)
*
* Söker genom innehållet av kursen(all fritextinformation, inkl titel) med LIKE %%
fritextsökning.
* Matchar all text, även del av andra ord. Skickar tillbaks titel, kod, fart och
form för uppvisning i lista.
*/
if($_GET['func'] == 'search') {
$term = htmlentities($id, ENT_QUOTES, "UTF-8"); //Eftersom innehall är
redan htmlent så måste denna också kodas om.
$q = "SELECT * FROM kurs WHERE innehall LIKE '%$term%' ORDER BY titel";
$result = mysqli_query($db, $q);
$return = array();
while($row = $result->fetch_array()) {
array_push($return, array("titel"=>$row[0],
"anmkod"=>$row[2], "fart"=>$row[10], "form"=>$row[21]));
}
echo json_encode($return);
}
/*
* filter
* params: area(huvudomradet), speed(studietakter), level(nivå),
form(utbildningsform)
*
* Bygger en querysträng för databasen för filtrering som hela tiden adderas på med
generateFromCheckbox.
*
*/
if($_GET['func'] == 'filter') {
$area = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['area']);
$speed = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['speed']);
$level = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['level']);
$form = mysqli_real_escape_string($db, $_GET['form']);
$sql = "SELECT * FROM kurs WHERE "; //Den minimala strängen för
databashämtning.
if(!empty($area))
$sql .= "huvudomrade = '".$area."' AND "; //Om huvudomrade
har specificerats
$sql = generateFromCheckbox($speed, "studietakt", $sql); //Bygger in
checkboxarnas värden i strängen
$sql = generateFromCheckbox($level, "fordjupningsniva", $sql);
$sql = generateFromCheckbox($form, "undervisningsform", $sql);
$sql = substr($sql, 0, count($sql)-5); //Tar bort ett hängande AND på
slutet
$sql .= "ORDER BY titel";
if($sql == "SELECT * FROM kurs WHORDER BY titel") //inget har valts
alls.
$sql = "SELECT * FROM kurs ORDER BY titel";
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$sql.= " LIMIT 0,2000";
$result = mysqli_query($db, $sql);
$return = array();
while($row = $result->fetch_array()) {
array_push($return, array("titel"=>$row[0],
"anmkod"=>$row[2], "fart"=>$row[10], "form"=>$row[21]));
}
echo json_encode($return);
}
/*
* generateFromCheckbox
* params: input(delarna som skall inkluderas en sträng) field(fältet i databasen
som skall matchas), sql(sql strängen)
*
* Liknar funktionen ovan, skulle kunna slås ihop i framtida version.
*/
function generateFromCheckbox($input, $field, $sql) { //Kommentarer ovan stämmer
till stor del
if(!empty($input)) {
$parts = explode(",", $input); //Delar upp checkboxsträngen
in i en array
if(count($parts) < 2) {
if($field == "fordjupningsniva")
$sql .= $field." LIKE '$parts[0]%'
AND ";
else
$sql .= $field." = '$parts[0]' AND
";
}
else {
$sql .= "(";
$arr = array();
foreach($parts as $part) {
if($field == "fordjupningsniva")
array_push($arr,
$field." LIKE '$part%'");
else
array_push($arr,
$field." = '$part'");
}
$sql .= join(" OR ", $arr).") AND ";
}
return $sql;
}
else {
return $sql;
}
}

?>
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Appendix G - Kod: Övrigt

core.css
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
padding: 3em 0;
background-color: #B8EBFF;
font-family: helvetica, arial, sans-serif;
}
#bestWrapperAlive {
width: 1024px;
margin: 0 auto;
}
#innerWrapper {
border: 1px solid #ddd;
float: left;
background-color: #fff;
border-radius: 7px;
}

#innerContent {
width: 75%;
padding: 2%;
float: left;
min-height: 500px;
border-right: 1px solid #ddd;
}
nav#side {
width: 18%;
padding: 1%;
float: left;
}
footer {
float: left;
padding: 10px;
color: #fff;
background-color: #9f9f9f;
font-size: 0.8em;
width: 1004px;
border-radius: 0 0 7px 7px;
}
h1 {
font-family: helvetica, arial, sans-serif;
}
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h1 a {
color: #000;
}
#innerContent h2 {
font-size: 1.2em;
}
#innerContent p {
margin-bottom: 10px;
font-size: 1.2em;
}
ul, li {
list-style-type: none;
}
#innerContent li {
border-bottom: 1px solid #ddd;
padding: 7px 10px;
}
#innerContent li:nth-child(even) {
background-color: #d4d4d4;
}
nav#main a {
color: white;
text-decoration: none;
}
nav#side a {
color: black;
text-decoration: none;
}
nav#side h2 {
cursor: pointer;
}
nav#side ul {
display: none;
}
a {
color: #0097D6;
text-decoration: none;
}
a:visited {
color: #0097D6;
text-decoration: none;
}

makeCourses.php
<?php
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header('content-type: text/html; charset: utf-8'); //För att undvika
endcodingproblem från DB
$db = new mysqli("localhost", "root", "root", "exjobbHundred");
if (!$db->set_charset("utf8")) {
printf("Error loading character set utf8: %s\n", $db->error);
}
require('LoremIpsum.class.php');
$generator = new LoremIpsumGenerator;
$originalAmount = 670;
$goal = $originalAmount * 100;
$total = $goal-$originalAmount;
$kurstyper = array('Programkurs', 'Fristående kurs');
$points = array('7,5 hp', '15 hp', '30 hp');
$speeds = array('25%', '50%', '75%', '100%');
$levels = array("G1N", "A1N");
$orter = array("Skövde", "Går på distans");
$former = array("Campus", "Distans");
$insts = array("Kommunikation och information", "Vård och natur", "Teknik och
samhälle");
$fornamn = array("Lars", "Christian", "Henrik", "Björn", "Birgitta", "Anna",
"Viktor", "Erik", "Tobias", "Johan", "Tommy", "Denis", "Oskar", "Adrian");
$efternamn = array("Dervisevic", "Cromnow", "Lundell", "Gustavsson", "Lärnström",
"Stenqvist", "Andersson", "Lilja", "Johansson", "Borg", "Lindqvist", "Kvisten",
"Zuckerberg");
$chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYVWZ";
$size = strlen($chars);

if ($result = $db->query("SELECT COUNT(anmkod) FROM kurs")) {
while ($row = $result->fetch_row()) {
$uniqueCounter = $row[0];
}
}
$anmKod = 70500;
while($uniqueCounter <= $total) {
$titel = $generator->getContent(mt_rand(5,9), 'plain');
$content = '<div id="MainBody"><h1>'.$titel.'</h1><div id="main"><div
id=content"><div id="innehallKurs">';
$content .= $generator->getContent(mt_rand(250,400));
$content .= '</div></div></div></div>';
$content = htmlentities($content);
$kursAns = $fornamn[mt_rand(0,13)]." ".$efternamn[mt_rand(0,12)];
$kurstyp = $kurstyper[mt_rand(0,1)];
$examinator = $fornamn[mt_rand(0,13)]." ".$efternamn[mt_rand(0,12)];
$hogskolep = $points[mt_rand(0,2)];
$annanTerm = "Nej";
$poangT = $hogskolep." denna termin.";
$kursplan = "Svensk kursplan";
$fart = $speeds[mt_rand(0,3)];
$schema = "Kursens schema";
$level = $levels[mt_rand(0,1)];
$omrade = "";
$startTerm = "ht 12";
$inst = $insts[mt_rand(0,2)];
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$startvecka = "v.23 - v.34";
$one = mt_rand(0, $size-1);
$two = mt_rand(0, $size-1);
$num = mt_rand(100,999);
$six = mt_rand(0, $size-1);
$kurskod = $chars[$one].$chars[$two].$num.$chars[$six];
$nar = "Dagtid";
$ortFormRand = mt_rand(0,1);
$ort = $orter[$ortFormRand];
$traffar = "5";
$form = $former[$ortFormRand];
$urval = "betyg 40%, högskoleprov 40% och högskolepoäng 20%. Läs mer om
urval";
$course = "INSERT INTO kurs VALUES ('$titel', '$content', $anmKod,
'$kursAns', '$kurstyp', '$examinator', '$hogskolep', '$annanTerm', '$poangT',
'$kursplan', '$fart', '$schema', '$level', '$omrade', '$startTerm', '$inst',
'$startvecka', '$kurskod', '$nar', '$ort', '$traffar', '$form', '$urval')";
//echo $course;
if (!$db->query($course)) {
printf("Errormessage: %s\n", $db->error);
}
else {
$uniqueCounter++;
}
$anmKod++;
}
?>

scraper2.php
<?php
$url = "http://utbildning.his.se/searchResult.aspx?termin=20122&lang=SV";
$userAgent = 'Googlebot/2.1 (http://www.googlebot.com/bot.html)';

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $userAgent);
curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 2 );
$html = curl_exec( $curl );
curl_close( $curl );
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($html);
$list = $dom->getElementById('ctl00_MainBodyContent_ctl00_KursSweGrv');
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$lista = $list->childNodes;

$pattern = '/ktAnmKod=/';
preg_match_all($pattern, $html, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE, 3);
echo "(";
for($i = 0; $i < sizeof($matches[0]); $i++) {
$kursnr = substr($html, $matches[0][$i][1]+9, 5);
if(is_numeric($kursnr)) {
echo '"'.$kursnr.'", ';
}
}
echo ")";
?>

scraper.php
<?php
set_time_limit(0);
$g = 1;
header('content-type: text/html; charset: utf-8');
$links = array(); //klista in lista från scraper 2
for($i = 0; $i < sizeof($links); $i++) {
getAndSaveData($links[$i], $i);
}

function getAndSaveData($inp, $g) {
$url =
'http://utbildning.his.se/Kurstillfalle.aspx?ktAnmKod='.$inp.'&ktTermin=20122';
//echo $url;
$userAgent = 'Googlebot/2.1 (http://www.googlebot.com/bot.html)';
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $userAgent);
curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, "UTF-8" );
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 2 );
$html = curl_exec( $curl );
//$html = @mb_convert_encoding($html, 'HTML-ENTITIES', 'utf-8');
curl_close( $curl );
$dom = new DOMDocument();
$htmlz = str_replace("&nbsp;", " ", $html);
$start = strpos($htmlz, '<div id="MainBody">');
$end = strpos($htmlz, '<!-- INNEH');
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$content = substr($htmlz, $start, $end-$start);
@$dom->loadHTML($htmlz);
$mainBody = $dom->getElementById('MainBody');
$table = $dom->getElementById('faktaruta_kurs');
$title = "";
$titles = $mainBody->childNodes;
foreach($titles as $t) {
if($t->nodeName == 'h1'){
$title = trim($t->nodeValue);
}
}
$values = array();
$trs = $table->childNodes;
foreach($trs as $tr) {
$tds = $tr->childNodes;
foreach($tds as $td) {
array_push($values, $td->nodeValue);
}
}
$cleanedValues = array();
for($i = 0; $i < sizeof($values); $i++) {
if((($i+2) % 4) == 0) {
$t = trim($values[$i-2]);
if(!empty($t))
array_push($cleanedValues,
trim($values[$i]));
}
}
$anmkod = substr($cleanedValues[0], 3);
$db = new mysqli("localhost", "root", "root", "exjobb");
if (!$db->set_charset("utf8")) {
printf("Error loading character set utf8: %s\n", $db->error);
}
$content = htmlentities($content);
$test = "INSERT INTO kurs VALUES ('$title', '$content', '$anmkod',
'$cleanedValues[1]', '$cleanedValues[2]', '$cleanedValues[3]',
'$cleanedValues[4]', '$cleanedValues[5]', '$cleanedValues[6]',
'$cleanedValues[7]', '$cleanedValues[8]', '$cleanedValues[9]',
'$cleanedValues[10]', '$cleanedValues[11]', '$cleanedValues[12]',
'$cleanedValues[13]', '$cleanedValues[14]', '$cleanedValues[15]',
'$cleanedValues[16]', '$cleanedValues[17]', '$cleanedValues[18]',
'$cleanedValues[19]', '$cleanedValues[20]')";
if (!$db->query($test)) {
printf("Errormessage: %s\n", $db->error);
}
else {
echo "Finished [$g] - $inp <br>";
$g++;
}
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}
?>
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