
Genererings tid af dine sider
Hvis du gerne vil se hvor lang tid serveren er om at generere hele din side kan du
med et kort og simpelt php script få udskrevet dette.
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Hvis du gerne vil se hvor lang tid serveren er om at generere hele din side kan du med et kort og simpelt
php script få udskrevet dette.
Først skal vi lave en lille funktion som henter tiden i microtime og den laver vi sådan her.

<?php
function hentmicrotime()
{
list($usec, $sec) = explode(" ",microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);
}
$start = hentmicrotime();
?>

efter selve funktionen har vi skrevet $start = getmicrotime();
det er for at kalde funktionen første gang da vi jo skal udregne de to tider start og slut.
efter denne kode kan du så putte al det i din side som du ellers ønsker skal være på den og til sidst smider
du følgende i bunden.

<?php
$slut = hentmicrotime();
$tiden = $slut - $start;
$tiden = substr($tiden,0,6);
echo "Genereringstid: $tiden sec.";
?>

Først finder vi slut tiden og derefter laver vi et simpelt regnestykke hvor vi trækker start tiden fra slut
tiden.
Når dette er gjort kan vi så udskrive tiden som det ses til sidst.

Kommentar af ellert d. 28. Mar 2004 | 1

Beskriver emnet i overskriften ok .. Kort og forståeligt..
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Det var ikke noget man blev klogere af... koden kan findes overalt på nettet og i alle bøger om php. Det
findes endda i dokumentationen til php http://dk.php.net/microtime
Jeg havde forventet at der var indsamlet lidt mere stof til artiklen.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://dk.php.net/microtime


Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 29. Mar 2004 | 3

kan ikke bruge det.
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Er det noget at lave en artikel om?!
Idé til ny artikel: <? echo "Hello World"; ?>
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her er det gratis :)
http://www.eksperten.dk/spm/222228
og faktisk er det også gratis lige her:
http://www.eksperten.dk/spm/171744
for slet ikke at tale om her:
http://www.eksperten.dk/spm/245426
http://www.eksperten.dk/spm/447212
http://www.eksperten.dk/spm/207799

og i ca. tusind andre spørgsmål hvis man bare giver lave en søgning :|
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Jah, mest af alt et tip. Men det var lige hvad jeg ledte efter.

Kommentar af alleykat d. 25. May 2004 | 7

OK burde ikke koste 5 points når den ikke forklarer mere - i det mindste lige udbygge den med hvordan
man så ta'r tid på MySQL osse!
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må man godt stjæle det fra http://frac.dk/komment.php?id=artikler.9
det tror jeg ikke man må!!!!!
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Du kunne godt fortælle lidt mere i detaljer hvordan det fungerer.
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