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Først er det loginet. Det er meget simpelt først laver vi en variabel der hedder kodeord som indeholder
vores kodeord som i dette tilfælde er 123. Md5() er en funktion der kryptere.

$kodeord = md5("123");

Nå men så laver vi en variabel der fortæller at variablen indtastet_kodeord, hvilket er det som brugeren
indtaster, også skal være krypteret (efter personen har indtastet det).

$indtastet_kodeord = md5($indtastet_kodeord);

Nu fortæller vi så at hvis indtastet_kodeord er lig med kodeord så skriv dette.

if($indtastet_kodeord == $rigtigt_kodeord) {

Og hvis indtastet_kodeord ikke er lig med kodeord.

} else {

Og stop det hele.

}

Et eksempel på hele lortet. Åbn Notesblok kopier, rediger og kald det for login.php.

<html>
<head>
  <title>Simpelt login</title>
</head>
<body>

<?
$rigtigt_kodeord = md5("sorry1");
$indtastet_kodeord = md5($indtastet_kodeord);
if($indtastet_kodeord == $rigtigt_kodeord) { ?>

<font size="3">Velkommen admin</font>

<? } else { ?>

<font size="3">Login</font><br>

<form method="post" action="<? echo $PHP_SELF; ?>">
<input type="password" name="indtastet_kodeord"><br>
<input type="submit" value="Administre">
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</form>

<? } ?>

</body>
</html>

Så skulle jeg også lige vise det med IP.

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

Så har du brugerens ip i en variabel. Så skal vi lige vise brugeren sit eget ip.

<? echo $ip; ?>

Har du noget hemligt som kun du selv eller måske nogen af dine venner må se?

<? if ($ip == "Dit eller vens ip"){ ?>
Hemlig indhold
<? } else { ?>
Adgang nægtet!
<? } ?>

Forresten kan man putte flere IP på med || som betyder eller. Et eksempel.

if ($ip == "Dit ip" || "andens ip"){

Håber det var noget du kunne bruge. Her er lige nogen links:

http://www.php.net - Officel PHP site.
http://www.fredie89.dk - Min side.
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Din kode er skrevet så den kræver register_globals er aktiveret, DÅRLIG karma.

Desuden er md5 ikke kryptering, men blot et hash.

Lad være med at skrive om noget du ikke ved noget om ;)
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Hvad er fordelen ved at lave det om til md5 i dette tilfælde?

Gør jo ingen forskel. Md5 bruges (efter min mening) kun når kodeord skal gemmes i databaser. Så derfor
kan dette ikke rigtig bruges til noget...
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Ikke 15 år - nærmere 13, hvis man skal tro profilen på hans hjemmeside. I betragtning af det, er den
måske ikke så slem endda - selvom jeg da også har set bedre artikler i mit liv.

http://www.php.net
http://www.fredie89.dk
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Den kryptering får man ikke rigtig noget ud af lavet på den måde.
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Kommentar af -padde- d. 08. Feb 2005 | 6

WHAT! Nok pt en af de DÅRLIGSTE artikler jeg har læst længe... Hvorfor tage bare 5 point.. Når det der
ikke kan bruges - Det er jo ...kritisk... md5 - fatter slet ikke du vil bruge den, er enig med Flim på det
punkt... puha :/
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udmærket. Hurtige gennemgange af kodeordsbrug og IP kodebrug. Dog kun enkeltbrugersforklaring, og
ikke noget med databaser.
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En 15 årig dreng der ikke kan finde ud af php:S
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Tja ikke ligefrem mesterværket
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lol, skrammel. www.php.net/md5 for kryptering, og http://se2.php.net/manual/en/tutorial.forms.php for alt
andet :P
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Ud fra de ringe beskrivelser du giver i denne her artikel går jeg næsten ud fra at du har copy pastet den???
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Ordet artikel får en helt ny betydning!

http://www.php.net/md5
http://se2.php.net/manual/en/tutorial.forms.php

