
PHP for begyndere
I denne artikel vil du lære at lave funktioner som f.eks: echo() og print, if() og else
.. og meget mere ;)
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Hej mit navn er mikkel olsen, jeg er ikke programmør.
Og bliver det nok heller aldrig, ihvertfald ikke inden for PHP, men jeg kan da noget indenfor PHP, som jeg
måske kan give videre ;)

Alle PHP scripts, startes altid med:

<?php
// script her
?>

Nogle folk bruger osse
<?
script her
?>
Men nogle steder er det ikke sikkert det virker, så brug <?php ?> istedet ;)

Og de fleste funktionerne i PHP sluttes med semikolon ;
Bare så du ved det ;)

Vi kan starte med nogle variabler :)

<?php
$variabel = "Hej";
?>

Nu har variablen $variabel værdien Hej
Og hvis du vil have det ud, skal du bruge funktionen echo() som er lidt længere nede i artiklen.
Men vi snyder og går direkte til den :P

<?php
$variabel = "Hej";
echo $variabel;
?>

Så vil du kunne se i browseren Hej
Fordi du bad den om at "echo'e" variablen $variabel

Videre med funktionen echo()
Funktionen echo() spytter bare den tekst ud du har skrevet i funktionen :P

Et eksempel:

<?php
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echo "Dette er skrevet med funktionen echo";
?>

Du vil kunne se: Dette er skrevet med funktionen echo i din browser fordi du ber den om at "echo'e"
Dette er skrevet med funktionen echo :) .. god funktion :)

Funktionen print() gør præcis det samme som echo(), har heller ikke forstået meningen med to funktioner
der gør det samme :S

Men et eksempel kunn være:

<?php
print "FCK styrer!";
?>

Det ville resultere i at der ville stå: FCK styrer! i din browser ;)

Når men efterhånden bliver det kedeligt med kun echo() og print(), så lad os går til funktionen if().
Funktionen if() gør at hvis den passer med den, siger den noget, og hvis ikke siger den noget andet.

Eksempel:

<?php
$variabel = 5;
if($variabel == "5"){
echo "Tallet er 5";
}else{
echo "Tallet er ikke 5";
}
?>

Hvis variablen er 5, skriver den: Tallet er 5 og hvis tallet ikke er 5, skriver den: Tallet er ikke 5 .. enkelt
ikke? selve if() funktionen er god at kunne, så kæs og lær den ;)

PHP er er ikke svært, hvis du vel og mærket gider det :)
Men lad os stoppe for denne gang, kan være jeg laver en en anden gang :P

Held og lykke fra Mikkel Olsen
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SOm de andre, dårlig artikel som man jo ikke lærer noget af. Til folk der vil lærer noget, køb en bog ;) eller
gennemgå en del længere tutorials. Lige til sidst: pring og echo er ikke det samme ;) de gør bare det
samme i dine eksempler. Egentlig er echo ingen function, men en kontrukt
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Det eneste man får ud af artiklen er echo og if-statement.
Hvis man aldrig har brugt PHP vil man nok være endnu mere forvirret end før man kastede sig ud i det.
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<?php
$variabel = 5;
if($variabel == "5"){
echo "Tallet er 5";
}else{
echo "Tallet er ikke 5";
}
?>

Flot at sætte variablen til en integer på 5, og så teste på om det er en streng som indeholder 5... godt php
ikke holder styr på integer og strege...
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Ret kort artikel og alle de smileys og stavefejl trækker også en del ned.
Du bør nok også øve dig lidt mere på PHP før du prøver at lære andre det.

Efter min mening er det skidt at lære andre at bruge " " rundt om tekst. Men det er selvfølgelig kun en lille
detalje.
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13 smileys på 300 ord, det er ikke godt. Og det er ikke specielt meget denne artikkel kan bruges til, da den
ikke tager imod input fra brugeren/andet og redigerer output derefter.
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Tynd artikel skrevet af en uden særlig megen indsigt i PHP. Kom igen når du har noget at lære andre. Det
er ikke for at være flabet, men de bedste lærere er altså dem der kan deres stof.
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Du forklarer ikke ordenligt, hvorfor, hvordan osv. man faar ikke noget ud af den andet end nu ved man
hvordan man laver en variabel og en meget lille del if - desuden synes jeg artiklen er for kort.
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Kan man kalde $variabel = "Hej"; for en funktion ?
Kort og lidt useriøs. Du kunne godt gå lidt længere ind i PHP, og hvis det er fordi du ikke kan mere så lad
være med at skrive artikler !

Kommentar af slst d. 07. Jan 2006 | 10

Ok artikel?!
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