
Hvor dan du kan lave en side via If¨og hvor dan man bruge
en config inlucde fil
Man kan med små triks lave en side via kun IF dvs du slipper for en masse
undersidere så hvis din side er lille eller du vil ha en ny udforting så prøv at lave
din side med IF sætningere. Ud over det kan jeg også hurtig gennem gå hvordan
man kan med en co
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----- IF og ELSE IF
Det er mulig at man kan lave deværse ting på sin hjemmeside med små komandorer i denne tutorial vil
jeg forklare hvordan du bruger If og hvor dan du kan bygge din hjemmeside med små if sætningere

Start med at oprette din index fil når det er gjort kan du jo lige lave en menu der fx heder

< a href="index.php">Forsiden</a>
< a href="index.php?page=test1">Test 1</a>
< a href="index.php?page=test2">Test 2</a>
< a href="index.php?page=test3">Test 3</a>

Det jeg har gjort er med hjælp af ?page= definere jeg hvad det er for en variable jeg vil kalde fram når det
nu er jeg skiftere side. bruger så test1, test2, test3 til at navn gi min side med. når det er gjort kan du
bruge nedstånen code i dit dockument husk at tilføj det neden under din menu.

<?
if ($_GET['page'] == test1){
echo "Det her er så din Test side nummer 1";
}
elseif ($_GET['page'] == test2){
echo "Velkommen til test side nummer 2";
}
elseif ($_GET['page'] == test3){
echo "du har nu valgt test side nummer 3";
}
else {
echo "Det her er din test forside";
}
?>

Nu vil du også gerne ha af hvide hvad der bliver brugt til hvad så det vil jeg da helt klart gerne fortælle
dig. første sætning skal du jo kalde din If sætning ved hjælp af if(){} det er faktis en god tommel tot regl
når du bruger if sætningere at du skal altid ha if så skal du ha hvad den skal bruges til alså () og så hvad
den skal udføere via {} hvad den skal bruges til fortæller vi den nermlig ved at sige $_GET['page'] ==
test1 det er vores formular på hvad den skal udføre lige som du ser i din browser når du klikker på en af de
4 links der er i din menu.
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$_GET[''] komandoen er til at hvide det på gælden link ned som du har oppe i adresse barnen alså i det her
tilfæle ville det være ?page=test1 så vil den hvide page vardien ned.

For at indsætte en ny verdie skal du bruge komandoen elseif (){} sådan den ved at hvis det ikke er den
verdi der står først skal den tage den næsten og den næsten osv... til sidste skal du slf. ha en else {} som
bliver brugt til forsiden's tekst men tilbage til hvor dan du indsættere en ny side. du gør det ved at skrive
denne komando.

elseif ($_GET['page'] == dinnyeside) {
echo "din sides indhold";
}

men husk nu at du også skal tilføje dit link til den med ?page=dinnyeside efter index.php sådan det stadig
er 1 side du har og ikke en 10, 20 stykker som man normalt kan regmle sammen med til sidst

--- Config filen
Der er mange formere for sjove tips man kan lave med sin code en af dem er fx at lave en fil der styre hele
din side ;) det kan vi klare ved at lave lidt variablere til siden.

Det er slet ikke så svært som man regner med man mange tænker ikke over hvor mange fordele det gir
senere hen dog til personlige hjemmesider er det måske ik så vigiti men tænker nu også mere på de støre
sider så er det en go ting at tænke over en config fil :)

vi kan starte med at oprette et ny php doc der heder config.php som kommer til at se sådan her ud

<?
$BackGroundColor = "#000000";
$FontColor = "#FFFFFF";
$SiteTitle = "Mit første Config side";
$DomainNavn = "www.neonman.dk";
?>

Så har du faktisk starten til din config fil lavet. nu skal du så bare lige lære at bruge den lille triks her fx
sådan her.

Husk at gem den som .php

<html>
<head>
<title><? echo $DomainNavn ." - ".$SiteTitle; ?></title>
</head>
<body bgcolor="<? echo $BackGroundColor; ?>" color="<? echo $FontColor; ?>">
Hej Verden
</body>
</html>
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http://www.neonman.dk


Tjah... Ret elementært. Men der skal da sikkert nok være nogen der ikke havde gennemskuet denne brug
af if endnu.

=)
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nu har den lille knægt 11 point... meget tydeligt at se det er det rene point mangel der har drevet ham til
at lave artikler som den, og den anden han har lavet. Håber man ser noget bedre fra dig senere.
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fuuuck - Den er ringe, sys slet ik den kan bruges til noget....men hvis den er skrevet ONLY pga point
mangel, tjaa...så bliver den vel dårlig...minimumkarakter herfra
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Ganske elementert min kære Watson.
he he

Kommentar af bjarne003 d. 23. Nov 2006 | 6

Hvorfor vil du bruge if.. elseif... elseif... elseif... elseif... else... Det er en ubeskrivelig usmart måde at gøre
det på. Brug case til sådan noget.

Kommentar af dark-devil d. 30. Aug 2004 | 7

Nemmere med:
<?php
$page = $_GET[page];
if (!$page == "1"){
echo "Forside";
}
if ($page == "2"){
echo "Side 3";
}
?>
<br>
<a href=?page=>Forside</a> - <a href=?page=2>Side 2</a>
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lol.. enig spild af points, da en swith ville være meget mere fornuftigt.
og php-include kombinret med $_GET er endnu smartere. Dette er tydeligt bare en forsøg på at score
nemme points.

Og tak for dårlig karma winerror, synd at jeg ikke kan give dig endnu dårligere end du allerede har fået..


