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Hejsa

Dette er min første artikel så det kan godt være at den ikke er speciel god, men jeg prøver. Mine
forklaringer står i selve koden som kommentare!

Indhold:

1)Forklaring af hvad i kommer til at lære osv.
2)Kode samt forklaring (de er inde i koden som kommentare)
3)Lidt info

1)
Jeg synes at det er lidt for ærgeligt at der er så mange der stiller spørgsmål om hvordan man laver en
gæstebog, forum, nyhedssystem, kommentar system osv. Når alt næsten laves på samme måde. Derfor
ville jeg lave en artikel der viser hvor du gemmer noget tekst i din mysql database og hvordan du hiver det
ud igen.

2)

Sådan Indsætter du tekst i en database:

<form action="" method="POST">

<?php
/*Her inkludere vi filen der indenholder database oplysningerne
Det kan være din fil hedder noget andet det skal du bare ændre hvis det er
*/
include "mysql.php";

// Her tjekker vi om man overhovdet har trykket på submit knappen

if($_POST[submit]) {

// Her tjekker vi om man overhovedet har skrevet noget i felterne

if($_POST[besked] == "") {
print "Du mangler at skriv din besked!";
print "<br/><br/>";

}else{

/*hvis de alt ovenstående er opfyldt, indsætter den teksten i mysql databasen*/

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



/*
Denne del er den del som indsætter din tekst i mysql databasen.
Læg mærke til at jeg har skrevet at den skal indsætte: overskrift og besked. Det er fordi jeg har kaldt
mit felt hvor man indtaster overskriften for overskrift og det felt hvor man skriver beskeden har jeg kaldt
for besked.
Der er dog en ting som du skal ændre, det er det stykke hvor der står forum. Der skal du indtaste dit
navn på din database. Jeg har kaldt mit forum, da dette er taget ud af min forum kode :)
*/
mysql_query("INSERT INTO forum (besked) VALUES ('$_POST[besked]')") or die(mysql_error());
print "Beskeden blev nu gemt!";
print "<br/><br/>";

}
}
?>

<?php
/*
Al kode som står under dette er html og det indsætter bare felter og textarea's som du kan skrive i. Det
har ikke noget med php og gøre så det gennemgår jeg ikke.
*/
?>

Besked <br />
<textarea name="besked" rows="10" cols="40"></textarea><br /><br />

<input type="submit" name="submit" value="submit">

</form>

Sådan indsatte man tekst ind i databasen, nu skal vi have hevet det ud igen.

<?
//Igen inkludere vi filen der indenholder database oplysningerne
include "mysql.php";

/*Denne del hiver alle dine data ud fra databasen, læg igen mærke til at dine felter skal hedde det
samme som er angivet her. Hvis ikke de gør det kan du bare ændre det til det dine felter hedder.
*/
$res = mysql_query("SELECT besked FROM forum");
while ($row = mysql_fetch_array($res)){
print $row['besked'] . "<br />";
}

?>
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Forresten er her en lille forklaring af hvad mysql_error() betyder:

Mysql_error() er en funktion der returnere en fejlbesked, hvis du har gjort noget forkert. Det er rart at vide,
da det man laver skal virke 100%

Du kan evt. læse mere om funktionen her:
http://dk2.php.net/mysql_error

_____________________________________

Det var det!

Og igen, husk på at dette er min første artikel, så vær åben for små fejl og andre ting

Tak!

Kommentar af ai_rayzor d. 06. Sep 2005 | 1

brug "echo" i stedet for "print". Print er uddateret. Ellers fin artikel til begyndere :).

Kommentar af flim d. 08. Sep 2005 | 2

En artikkel bør holde sig til emnet. Hvorfor skrive noget om at du har fået dårlig karma osv osv. Det hører
sig ikke hjemme.

Desuden ville en kort forklaring til 'or die(mysql_error());' være på sin plads. Det er ikke alle der ved hvad
der bruges til :-)

Kommentar af stieper d. 13. Oct 2005 | 3

Fin artikel - du har dog ændret i den kan jeg se, og nu er der ikke nogen sql der indsætter en overskrift
som du skriver.

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 04. Sep 2005 | 4

Fin artikel. Det er overflødigt med html-elementerne... Du kan give et bedre overblik hvis du fjerner dem. -
Ingen af dine karmabeskeder er underlige.. Du har opført dig ekstremt underligt herinde på eksperten i
lang tid. Jeg har ikke ladet det påvirke min vurdering af artiklen, og jeg håber at du har omlagt din stil.

Kommentar af nizo d. 21. Dec 2005 | 5

Hvorfor fortæller du ikke Step by Step hvad du gør? Det eneste du gør er at vise eksempler!

Kommentar af aalouv d. 22. Dec 2005 | 6

Simpel artikkel, kommer rundt om det mest omfattendene, men savnede nogle flere forklaringer. Det er
aligevel godt klaret når man tænker på at det er din første artikel!

Kommentar af mathias6710 d. 11. Mar 2007 | 7

God nok artekel .. kunne bruge den til noget men prøv lige fortæl hvad din mysql.php indeholder :)

Kommentar af emmo d. 26. Aug 2007 | 8

http://dk2.php.net/mysql_error

