
Lær hvordan man laver en simple gæstebog
Du kan få mulighed for at lære hvordan man lave en gæstebog maget simplet. Der
er ikke taget højdet for sikkerheden da denne gæstebog hen venner sig til folk der
er lidt udsikker på mysql brug.
Skrevet den 02. Feb 2009 af winerror I kategorien Programmeringsopgaver / PHP

Det første vi skal gøre er at oprette en fil der heder mysql.php som skal være vores sql forbindlse den skal
se sådan her ud

<?
mysql_connect("localhost", "username", "password");
mysql_select_db("databasenavn");
?>

husk at ænder din database link, brugernavn, kodeord og database navn sådan at du connecter regit

Når vi har den fil oprettet skal vi ha lavet den fil som lave indlæget når man skal skrive et indlæg til dig.
den fil kan du jo kalde skriv.php

husk at du også skal oprette en table i din MySQL via phpmyadmin som er vil se sådan her ud

table navn: gbog
id | int | auto | prima
navn | text
email | text
besked | text

<?
include "mysql.php";

if ($_GET['skriv'] == "ok")
{
if ($_POST['besked'] == "")
{
echo "Du kan ikke poste en tom besked";
}
else
{
mysql_query("INSERT INTO gbog (navn, email, besked) VALUES ('".$_POST['navn']."', '".$_POST['email']."',
'".$_POST['besked']."');") or die(mysql_error());

echo "Tak for din besked";
}
}
else
{
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echo "
<form action=\"skriv.php?skriv=ok\" method=\"post\">
<input type=\"text\" name=\"navn\" /><br />
<input type=\"text\" name=\"email\" /><br />
<textarea name=\"besked\"></textarea><br />
<input type=\"submit\" value=\"Send\" />
</form>
";
}
?>

Vi brugtet en if sætning til at tjecke om der blev klikket på submit kanppen eller ej. hvis der blev klikket vil
den poste din data ind i databasen rigit. hvis der ikke bliver klikket på sumit vil den bare udskrive den
noramle html form tag med nogen inputer felter i

Nu skal vi til at ha lavet sådan du også kan poste din indlæg ud igen. den vil se sådan her ud

<?
include "mysql.php";

echo "<a href=\"skriv.php\">skriv indlæg</a><br /><br />";

$res = mysql_query("select * FROM gbog ORDER BY id desc");
while($row = mysql_fetch_array($res))
{
echo "Navn: ".$row['navn']." - E-Mail: ".$row['email']."<br />
".$row['besked']."
<hr />";
}
?>

Vi vil køre en while komando sådan vi kan få alle indlæg postet ud med navn, email og den besked folk nu
har lagt til dig :)

held og lykke... skriv til min mail hvis jeg ikke forkalre mig godt nok :$ beklager men er odblind og ja vil
gøre havd jeg kan for at i kan forstå det :) min mail er webmaster@neonman.dk

Kommentar af whatever d. 04. Oct 2004 | 1

Kan næsten ikke blive værre....

Kommentar af milo d. 30. Sep 2004 | 2

For både din egen og vores skyld, stop med at oprette disse latterlige artikler.

Kommentar af brianalbertsen d. 07. Feb 2005 | 3

øhh det fik jeg ikke rigtig noget ud af.

Kommentar af cf560 d. 09. Dec 2004 | 4

Nikker osse. Den ER dårlig. Men 2½ point er OK for et billigt grin.



Kommentar af mcpoppe d. 02. Oct 2004 | 5

Kommentar af shjorth d. 27. Sep 2004 | 6

Du burde nok forklare funktionerne lidt bedre. Hvis man er usikker på mysql, vil jeg da nok mene det er lidt
svært at få smidt en tabel i hovedet, uden at vide hvordan man så gør det..
og: $conn = mysql_connect("localhost", "username", "password");
mysql_select_db("databasenavn");
Hvorfor i variablen $conn ??

Kommentar af dmcn d. 28. Sep 2004 | 7

Jeg er generelt imod korte, upræcise kommentarer til artikler, men denne kan jeg nu engang bedst
beskrive med følgende: Skrald. Skrald. Skrald.

Kommentar af lordhead d. 27. Sep 2004 | 8

Hvis din artikel henvender sig til _nybegyndere_ skal du også forklare tingene ordentligt!

Kommentar af dknsj d. 07. Oct 2004 | 9

hmmm

Kommentar af gartzen (nedlagt brugerprofil) d. 15. Jul 2005 | 10

Elendigt..

Kommentar af sorenbs d. 30. Sep 2004 | 11

Ja, med de kommentare bliver man jo næsten nødt til at læse det, så lidt point tjener han da i hvert fald

Kommentar af morteeart d. 29. Sep 2004 | 12

tag dig sammen, du er jo kun ude på at få nemme points (har vist spildt 20-25 stykker indtil videre) Den er
fuld af fejl, og det $conn er fordi at han har stjålet dele af koden andre stedet fra (webcafe.dk ?) og det
hedder include('filnavn.php'); med ' ikke " og med ()... Og hold så op med at poste så latterligt dårlige
artikler (læs evt. kritikken på de andre artikler).. Til evt. nybegyndere så hold jer langt væk fra winerror's
artikler..

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

Kommentar af web-geek d. 27. Sep 2004 | 13

Hans artikler er MEGA dårlige. Han gør det kun for at tjene points.!

Kommentar af sorensen_123 d. 24. Sep 2006 | 14

Er du gal hvor er denne artikel ringe... Hvad er du ude på??? At få point? Hvis man går så meget op i de
her lorte point, skal man fandme ikke have ret meget liv!

Kommentar af webstuff d. 25. Jan 2006 | 15

Lige til at lukke op og skide i..



Der bliver jo ikke engang kørt noget validering på outputtet?
Hvilket giver evt. hackere frit spil??


