
Hvordan du kan se hvem der er online på din hjemmeside. (i
php)
Min første artikel, men jeg kaster mig ud i at prøve og lave det fint, denne første
artikel handler om hvordan i kan se hvem som er online på jeres side.
Skrevet den 06. Mar 2009 af inctor I kategorien Programmering / PHP | 

Tag forbehold for stavefejl eller lign.

Oprette Tabellen I Databasen.

Sæt den følgende kode ind i en MySQL Query .. Efter det er gjort, skulle du meget gerne have fået oprettet
en tabel der hedder online med 2 felter i, brugernavn og online ..

CREATE TABLE `online` (
`brugernavn` VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
`online` TINYINT( 2 ) DEFAULT '0' NOT NULL
) COMMENT = 'Hvem Er Online';

Registrer Når En Logger Ind.

Til at registrere når en logger ind skal vi bruge
følgende kode for at det bliver registreret i databasen. Som Kaldes "online.php".

<?
@mysql_connect ("localhost" , "navn" , "kode");
@mysql_select_db ("Database");

$select_info = mysql_query("SELECT * FROM tabel WHERE(id='$id')");
$row_info = mysql_fetch_array($select_info);

$select_online = mysql_query("SELECT * FROM online WHERE brugernavn='$row_info[*rækken*]'") or
die(mysql_error());
$row_onl = mysql_fetch_array($select_online);

if($row_onl[brugernavnnavn] == $row_info[*rækken*]) {
mysql_query("UPDATE online SET online = 1 WHERE(brugernavn='$row_info[*rækken*]')");
} else {
mysql_query("insert into online(brugernavn)values('$row_info[*rækken*]')");
mysql_query("UPDATE online SET online = 1 WHERE(brugernavn='$row_info[*rækken*]')");
}
?>
<body onunload=\"logout.php\">
</body>
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Nu Vil Vi Se Hvem Som Er Online.

For at se hvem der er online skal der bruges en While. Som skal kaldes "onlinebrugere.php".

<?
@mysql_connect ("localhost" , "navn" , "kode");
@mysql_select_db ("Database");

$query = mysql_query("SELECT * FROM online WHERE online = '1'") or die(mysql_error());
while($hvem = mysql_fetch_assoc($query)){
echo "Brugernavn: $hvem[brugernavn]<br>";
}
else {
echo "Der er ingen Online."; }
?>

Nu Skal Det Registreres Når De Logger Ud.

Til det skal vi bruge en kode som opdatere online og sætter den til 0. Som skal kaldes "logout.php".

<?
@mysql_connect ("localhost" , "navn" , "kode");
@mysql_select_db ("Database");

$select_info = mysql_query("SELECT * FROM tabel WHERE(id='$id')");
$row_info = mysql_fetch_array($select_info);

$select_online = mysql_query("SELECT * FROM online WHERE brugernavn='$row_info[*rækken*]'") or
die(mysql_error());
$row_onl = mysql_fetch_array($select_online);

mysql_query("UPDATE online SET online = 0 WHERE(brugernavn='$row_info[*rækken*]')");
?>

Indsæt følgende kode et sted på din side, ligemeget hvorhenne da kassen er usynlig.

<iframe name="I1" marginwidth="0" marginheight="0" height="0" width="0" scrolling="no"
border="0" frameborder="0" src="online.php">
</iframe>

Det koden gør er at så snart den side bliver lukket så åbner den logout.php og man sættes til Offline ..

Håber Artiklen Kan Bruges Af Nogen Af Jer, Beklager Meget hvis det er for uoverskueligt. Men som sagt,
min første artikel ..
Vh. IncToR

Rettet:
Sig Til hvis jeg har skrevet forkert eller hvis der er fejl så opret spm ud fra denne artikel så
hjælper jeg gerne.
Svar På Spm, Den åbner automatisk Logout.php vinduet .. det gør den i <Body
onunload=\"logout.php\"> den åbner en side kaldet logout.php så snart at siden med det body



tag bliver lukket.

Kommentar Fra Mig Af... :
Duer jeg til at skrive artikler eller skal jeg stoppe med det ?

Kommentar af kalp d. 11. Jan 2006 | 1

Fejl er blevet rettet og fin artikkel til dem som har brug for denne funktion.

Kommentar af the_email d. 08. Jan 2006 | 2

Smart, det skal jeg have på min side :-) Godt gået

Kommentar af qtax87 (nedlagt brugerprofil) d. 13. Jan 2006 | 3

Ligesom vallemanden spørger om, hvad sker der hvis de bare lukke browseren uden at trykke på logud
først, hvordan registerer du det?

Kommentar af fixxxer d. 12. Jan 2006 | 4

En ikke så detaljeret, men noget bedre fungerende artikel om samme:
http://www.eksperten.dk/artikler/2

Kommentar af jesperfjoelner d. 09. Jan 2006 | 5

Ser smart ud, men det bør nok nævnes i overskriften af det er til PHP.

Kommentar af vallemanden d. 09. Jan 2006 | 6

hvad sker der hvis de bare lukker browseren ned, UDEN at trykke logud?

Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 09. Jan 2006 | 7

Jeg ville vælge at lave "online" om til et timestamp, der fortæller hvem der har reloadet siden indenfor de
sidste X minutter, da denne metode er højst unøjagtig. (som vallemanden også påpeger)

Kommentar af challenge d. 11. Jan 2006 | 8

Det kan jo ikke gøres bedere!
Fedt at se!

Kommentar af nizo d. 08. Apr 2006 | 9

Hvad hvis folk ikke gider trykke log-ud hver gang og bare lukker browseren? Et rigtigt online system
checker i tidsintervaler der bliver sat naar brugeren gaar fra side til side. Hvis tidsintervalet er overskredet,
er brugeren logget ud.

Kommentar af huset d. 09. Jan 2006 | 10

Kommentar af yezbarh d. 14. Jan 2006 | 11

Kan faktisk godt gøres bedre. Brug en time(); og tjek om brugeren har opdateret det i databasen, fx.
DELETE * FROM tabel WHERE tid = $tid - 4

http://www.eksperten.dk/artikler/2


Kommentar af gentoo2005 d. 17. Jan 2006 | 12

javascript !? komplet ubrugelig.. og grim kode :/ Det kan altså gøres bedre, om igen.

Kommentar af nin807 d. 09. May 2006 | 13

Øhm nizo... Her skal ikke trykkes log-ud :S


