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Begynd på php, og lær lidt og hvordan variabler fungere, og hvad de bruges til.
Skrevet den 08. Oct 2009 af Gudiik I kategorien Programmering / PHP | 

Hej allesammen, dette er min første guide her på eksperten, så tager gerne mod ris/ros, hvad jeg evt
kunne gøre bedre og lign.

Hvis du vil igang med at programmere hjemmesider i PHP, bør du tage dig tid og ikke bare kigge halvt
igennem guides, det lærer man ingen ting af.

Lad os starte, det første du skal lærer er hvordan man starter og lukker PHP, dette gøres således:

<? // Åbning af PHP tag
?> //Afslutning af PHP tag.

Der kan også bruges:

<?php
?>

Begge måder fungere på samme måde, så det er bare en smags sag hvad man bedst kan lide at arbejde
med, jeg foretrækker selv <?, så det er det jeg vil arbejde med her i guiden.

Det næste er hvor skal mine tags placeres i en HTML fil?, Det skal placeres i Body, så det kommer til at se
sådan her ud.

<html>
<head>
</head>
<body>
<?
?>
</body>
</html>

Den første funktion du skal lærer i PHP er echo/print som gør at du kan skrive/udskrive noget til siden.
Funktionerne kan bruge således:

<?
echo "Hello World";
?>

"" bruges til at indramme noget tekst, ellers vil den kun udskrive det første ord, du kan også bruge ''
istedet. Print funktionen fungere på samme måde som echo, så det er op til dig hvad du helst vil bruge.

Variabler er noget af det mest brugte i PHP, og det er derfor det vi skal til at lærer nu. Variabler bruges til
at lagre noget data du vil hente på siden flere gange, en variabel starter altid med $ efterfulgt af variabel
navn. F.eks:
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<?
$variabel1 = "1";
echo $variabel1;
?>

Nu skulle din side gerne udskrive 1.
Hvorfor bruger jeg nu ikke "" eller '' ved min echo linje?
- Det gør jeg ikke da det der skal udskrives er en variabel og ikke flere ord.
Hvorfor gemme et i en variabel istedet for at skrive det i sin echo? Jo i dette eksempel er en variabel helt
unødvendig, da den kun bruges til det her, men skal du f.eks have lavet et regnestykke som skal vises
flere steder på siden kan det være godt at lave det i en variabel da det sparer dig tid og ikke mindst
tastatur tast. Eks:

<?
$tal1 = 5;
$tal2 = 25;
$udregning = ($tal1 x $tal2);
echo $udregning;
?>

Dette eksempel vil udregne regnstykket for dig, og udskrive det til sidst.

Er det virkelig alt man bruger variabler til?.
Nej variabler bruger man til meget megere, tit når man henter data udfra sin database, som du vil lærer
mere om i min guide nummer2.

Håber dette var noget i kunne bruge, og tager godt imod guiden.
Dette er sin første i rækken, og der vil komme flere løbende.

Mvh Gudiik.
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Hej
Fint du skriver en artikel - underligt så mange kritisere. Fint at skrive ekstra ting til den, og ting man skal
være opmærksomme på. Men uanset hvilken php artikel der skrives vil der være det.
Så super du har skrevet, og jer der kritiserer kan jo starte med selv at skrive nogle inden I kritisere andre


