
Definition af en ASP side
Lær hvad en ASP side er helt præsict.
Skrevet den 03. Feb 2009 af stigdk I kategorien Programmering / ASP

Først det grundlæggende:
ASP betyder Active Server Pages altså nogen sider som snakker sammen med serven.

En ASP fil kan være lavet på 2 måder:
Den lette og lidt langsomme at hente ned på
og
Den lidt sværre og hurtigt at hente ned.

Første metode: Kan bruges sammen med ex en buffer med mange sider hvor server ikke arbejder så
meget med server'en.

Den anden metode: Er idéel hvis du ex skal lave pageing af nyheder hvor siden hele tiden skal have
informationer af serven og måske en database.

Hvis du har en HTML side er den ikke anderledes fra en ASP side altså bortset fra efternavnet(.asp) før du
har lavet din første kode det kunne ex være:

<%=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")%>

Hvor siden udskriver clientens IP.

Du kan ikke afvikle en ASP side på din egen computer med mindre du har installeret en Webserver der kan
handtere ASP sider.(Windows 98:PWS Windows XP:ISS)
Der findes mange udbydere på nettet, her har jeg nævnt 2 af slagsen:
http://www.1asphost.com
http://www.frip.dk/

Som stort set andre artikler vil jeg også lave et "Hello World" script.

<HTML>
<HEAD><TITLE>Hello World!</TITLE></HEAD>

<BODY>
ASP vil gerne sige noget:
<%
'Her starter ASP koden
Response.Write("Hello World")
'Her slutter ASP koden
%>

</BODY>
</HTML>

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.1asphost.com
http://www.frip.dk/


Det her var så min første artikel, der vil komme flere.

//eXe
\\Alt viden burde være gratis! :) Derfor er mine artikler gratis.

Kommentar af ysubhi d. 04. Jul 2005 | 1

Artiklen kunne godt være lidt længere og mere dybdegående. Du kunne eksempelvis fortælle lidt om
fordelene ved ASP's database understøttelse, og hvad man kan bruge det til.

Kommentar af killer_r d. 18. Jul 2005 | 2

Forstår INTET af det du skriver!

Kommentar af orca d. 05. Jul 2005 | 3

Jeg fatter den ik.

Kommentar af cpufan d. 23. Sep 2007 | 4

vent med at skrive artikler før du ved 112% om emnet - den her hjælper ingen, og vildleder mere end den
vejleder.

Kommentar af radiohead d. 21. Jun 2008 | 5

Kommentar af freakstyle d. 06. Jan 2006 | 6

Kommentar af apo d. 03. Jul 2005 | 7

Hmm... En nybegynder vil ikke få meget ud af, at læse denne artikel (Som i øvrigt, efter min mening, ikke
er dybtgående nok til at kunne kaldes for en artikel).

Det ville hjælpe meget hvis du f.eks. kommer med eksempler på de to metoder, du nævner. I det hele
taget synes jeg ikke, at din definition af en ASP-side definerer særlig meget :-)

Apo

Kommentar af gartzen (nedlagt brugerprofil) d. 10. Jul 2005 | 8

Jeg ved udemærket godt hvad ASP er, men det der fatter jeg ikke en skid af :) Jeg prøver virkelig..
Under ingen omstændigheder en artikkel.

Kommentar af mathiasovesen d. 26. Nov 2006 | 9

God artikel, men lidt for kort, heh :D

Kommentar af per1291 d. 02. Jul 2005 | 10

Udmærket start på en serie. En anden artikel kunne handle om ASP sammen med Javascript eller VBscript.


