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Sådan sender du brugeren videre til en anden side:
 
<%
Response.Redirect("side.asp")
%>

--------------------------------------------------------------------------------

Sådan laver du tekst inde i ASP, uden at lukke dem her: <% %>

<%
Response.Write("Din tekst")
%>

--------------------------------------------------------------------------------
Sådan laver du en simpel 'IF' funktion:
<%
if request("Din_formular") = "" then
Response.Write("Hov hov! Du skal udfylde formularen!")
End if
%>

--------------------------------------------------------------------------------
Forbindelse til Access database:
<%
'Forbindelse til Access
Set dbConn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
strDSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("Database.mdb")
dbConn.Open strDSN
%>

--------------------------------------------------------------------------------
Forbindelse til MySQL database:
<%
'Forbindelse til MySQL
Set dbConn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
strDSN =
"DRIVER={MySQL};SERVER=mySQLServer;DATABASE=mySQLDB;UID=mySQLUid;PWD=mySQL_Pwd;"
dbConn.Open strDSN
%>
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--------------------------------------------------------------------------------
Det er en god idé at lave kommentarer ved sit ASP script:
<%
'Du indsætter en kommentar ved at sætte sådan et tegn: ' også kaldt for quout. Denne her linie er en
kommentar.

Eks. med et ASP script:

'Her sendes brugeren videre til side.asp
Response.Redirect("Side.asp")
%>

Jeg ved godt at man næsten ikke kan kalde den en artikel. Det er meget lang siden jeg har lavet den, og
har bare kopieret den her ind. Jeg sætter den ned til 0 point, da den jo ikke er særlig god :-(

Kommentar af coldray d. 28. Jan 2004 | 1

Jeg tror at selv en nybegynder ikk får så meget ud af den her artikel, dårligt formuleret.

Kommentar af cf560 d. 17. Jun 2008 | 2

Der er ikke ret meget at komme efter.

Kommentar af cpufan d. 24. Apr 2004 | 3

<% Response.Redirect("side.asp") %> fungerer fortrinligt uden ( og ) altså sådan
<% Response.Redirect "side.asp" %> og en lille dejlig en; <% response.write "hej" %> kan forkortes til
<%= "hej" %>

Kommentar af ducks d. 14. May 2004 | 4

Der står ikke engang hvordan den kan bruges, jeg ville få mere ud af at læse http://msdn.microsoft.com

"Jeg ved godt at man næsten ikke kan kalde den en artikel." - Der er ikke krav om at man SKAL skrive
artikler.. En god artikel tager desværre den tid den tager.

Kommentar af cronck d. 03. Feb 2004 | 5

Jeg forstår ikke hvorfor der ikke er mere fyld på denne artikel. Hvis den er lavet til nybegyndere, skulle der
måske også stå hvordan de redigerer, opretter data i databasen i stedet for kun at fortælle hvordan man
opretter forbindelsen.

Kommentar af neo2k d. 28. Jan 2004 | 6

Oki skrevet, men er absolut for nubegyndere...
Giver en lille introduktion til den uøvede scripter om hvad ASP kan gøre. ;-)

Kommentar af syntax_hh d. 15. Jan 2004 | 7

Tjoeh.. De er da gode for begyndere, men så skal du nok også regne med at kun begyndere kan bruge det!
Og begynder forstår nok heller ikke sproget helt, så det ville være en idé hvis du fx skriv det i asp, og
skrev det som om det var en dansk kommando, hvis du forstår hvad jeg mener ;) Men ellers er den god!

http://msdn.microsoft.com


Kommentar af ghostweb d. 03. Feb 2004 | 8

:) syntes det er en ok artikel du har lavet dig :)
kunne godt være noget mere :)
men nu er den da os for ny begyndere :)
Godt den er gratis :D

Kommentar af net-freak d. 10. Feb 2005 | 9

Fin artikel, men altså, der måtte godt være lidt flere eksempler osv. Godt til nybegyndere ;)

Kommentar af slst d. 09. Apr 2006 | 10

Syntax_hh, nej, den er ikke speciel god til nybegyndere da der intet bliver forklaret, men der bare er nogler
eksempler, den er mere til lidt øvede :P


