
Farveskift på hver anden tråd. Hvordan?
Hvordan laver jeg farveskift på hver anden tråd som jeg trækker ud af min
database?
Artiklen er skrevet til dem som godt ved hvordan man trækker dataer ud fra sin
database og skriver den på en side. Så det er nok ikke til nybegynderen, men nok
til den li
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Farveskift på hver anden tråd

Jeg vil i denne artikel vis jer hvor nemt det kan gøres at lave et farveskift på hver anden tråd som bliver
hevet ud af din MySQL database.

Forskrift:.
Jeg har skrevet denne artikel en gang før men den blev kritiseret og jeg kunne egentlig godt se hvad der
var galt med artiklen så jeg omskriver den.
Jeg regner med at i godt ved hvordan man laver en forbindelse til jeres database og trækker data ud fra
den, hvis i ikke gør så kan i nok ikke bruge denne artikel til så meget.
I artiklen vil jeg heller ikke beskrive koden for jeg regner også med at i ved hvad en if-sætning og en
variabel er.
Denne artikel er derfor skrevet til dem som er inde i php programmering og har brug for lidt inspiration til
at komme videre. Derfor har jeg skrevet denne artikel så i derude kan se hvordan man med lidt
betænkningstid og lidt snøvlen godt kan gøre mere ud af sin hjemmeside, hvis man kan lidt php for der
skal ikke meget til.

Essensen med hele koden er egentlig 2 variabler og en if sætning.
If sætningen og de tre variabler ser sådan her ud.

   
    if($color == "$bg"){
        $color=$bg2;
    } else {
        $color=$bg;
    }   

Det if-sætningen gør er at den tjekker om variablen $color er sat til white. Hvis den er så sætter den
baggrundsfarven til den lyse grå farve (#EEEEEE) og hvis $color ikke er sat eller $color er #EEEEEE så skal
den være hvid.
Det jeg efterfølgende bruger $color til er at den bliver udskrevet som baggrund på vores hjemmeside.

Måden jeg regner med at de fleste udskriver alle deres dataer på er med en while løkke og det er også det
denne lille if sætning er skrevet til.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



If sætningen og while sætningen sat sammen vil se sådan ud:

<?php

    $bg = "white";
    $bg2 = "#EEEEEE";

    while ($data = mysql_fetch_array($navnet_paa_din_sql_saetning)){
   
        if($color == "$bg"){
            $color=$bg2;
        } else {
            $color=$bg;

        }//Ifsætningen slutter

   
    print $color;

    }//while løkken slutter

?>

Mens while løkken er true så tjekkes if sætningen.
Simpel og smart:o)

For at få ifsætningen til at virke kan du jo sætte $color til at blive skrevet i din tables td bgcolor! Så får du
farve skiftet:o)

Håber at i kan bruge det.

Kommentar af mccookie d. 11. Mar 2004 | 1

Øhhhh.... man kunne osse:
$ = "-1";

$color1 = "";
$color2 = "";

if($1 == 1) { $color1;
$i = $i*-1;} else { $color2; $i = $i*-1;}

Simpelt, men virker

Kommentar af taskmgr d. 26. Jan 2004 | 2

Hvis læseren allerede ved hvordan man trækker data ud af MySQL, hvorfor så forvirre yderligere ved at
inkludere en masse HTML og databasestruktur, i stedet for blot at vise princippet med en simpel løkke?



Kommentar af al1407 d. 08. Feb 2004 | 3

Nemmere måde:

$bgColor = ($bgColor == '#EEEEEE' ? 'white':'#EEEEEE');

Kommentar af supreme-creme d. 26. Jan 2004 | 4

Ikke specielt god. Tror du forvirrer mere end du gavner. Giver selvfølgelig et indblik på udformningen af et
sådanne farveskift men kan laves nemmere :=)

Kommentar af sandbox d. 26. Jan 2004 | 5

Dårlige kode-eksempler og selve løsningen kan sagtens laves bedre.

Kommentar af horizon d. 10. Apr 2005 | 6

hvis man smed det ind i en tabel kunne det gøres så simpelt som sådan:

$farve = true;
foreach(et eller andet her) {
$farve = !$farve
echo '<tr class="windowbg', $farve? '' : '2', '"> + resten';
}
Hvor windowbg & windowbg2 er 2 forskellige CSS classes... yderst simpelt

Kommentar af webstuff d. 12. Jul 2007 | 7

$bgcolor = ($i++ % 2 ? "#000" : "#FFF");


