
Hjælp til at få scripts på sin hjemmeside
Hvordan får man scripts på sin hjemmeside. Dette er kun en lidt form for hjælp i
hvordan man få scripts hvis man bare ikke kan se på det engelsk. Det er tip om
scripts lavet i php og også database.
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Det er nok ikke altid let og se hvordan man få de scripts ind på sin hjemmeside her er nogen tip om
hvordan man let kan se det, men altså er det kun tip og der for er der en gode ide at se på dens script man
vil haves tekst.

1. Se demo'en. Hvis der er en. Der er bare for dumt hvis man få noget lort ind på sin side

2. Se hvad for en php og database og hvad for en server sin udgiver giver og hvad script skal have for at
køre (Det er bare for dumt at upload en og så har man ikke den php eller database som den skal have)

3. Download den og få dem ud af zip-mappen (eller hvad for en pakke fil de er i)

4. Se om man kan køre en adresse eller og om man skal rediger en php-fil. (med sin databases info) Hvis
man skal rediger en php-fil er det en god ide at rediger før man uploader filerne som man skal i "5" eller
hvis man skal køre en adresse så gå over "4" og gå over til "5"

5. Upload filerne

6. Se om nogen filer eller mapper skal Chmod (Chmod er at give tilladelse til at sider eller mapper kan læs
på nogen andre måde eller at andre. (Det er ikke på samme måde til være ftp program hvordan man
chmod gå til en hjælpe side til dit ftp program) Hvis der noget som skal chmod så skal de det

7. Du skal vi køre en php-fil som nogen gang er i en mappe som hedder install mappe eller så hedder den
bare install.php køre den

8. Hvis der var nogen filer som skulle rettes i (fra 4) så køre den nok bare men hvis ikke kommer den med
nogen boxe som skal køre i (din database info og nok noget andet i hvordan du vil have din hjemmeside
skal være.

9. Man sletter install mappen eller install filen

10. Efter det køre den nok hvis ikke så skriv her på Eksperten.dk
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