
Effektivt "hvem er online" system
Hvem er online på din side, gør en nemmere gerning end at bruge javascript.
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Nu har jeg valgt og lave min første artikel, hvor du kan lærer at lave en "hvem er online" uden brug af
javascript (OnUnLoad)

Det eneste du skal bruge her, er en simpel php-kode samt følgende felter i din database:
1. brugernavn
2. status
3. tid

Så snart en bruger logger ind i dit community, skal du lave en skjult iframe.
I den laver vi en "checker" som checker om hvem som er online netop nu på dit online site.

// logind side :

<?php
session_start();

$tid = time();

// lav en query som fortæller brugeren er logget ind, med den nugældene tid ( time() )

mysql_query("UPDATE `brugere` SET `tid` = '$tid', `status` = 'online' WHERE `brugernavn` =
'$_SESSION[brugernavn]'");

// brugeren er korrekt logget ind, samt med oplysningerne "status => online" "tid => 1xxxxxxx"

?>

- Hurtigt referat:
1. Vi starter vores session
2. Vi opretter en variable med vores nu-tid
3. Vi opdatere brugerens informationer med status -> online og tid til vores tid i sekunder

- Faktisk skal du bare redigere dine informationer og sætte mysql_query(..) ind.

I vores logind side, hvor brugeren hele tiden vil være på, skal du lave en skjult iframe, som tjekker hvem
der er online på dit website

Kunne evt. se således ud:

<iframe src="online_check.php?" name="online_check" frameborder="0" style="display:none;">
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// online_check.php :

<?php

// starter vores nygældene tid
$tid = time();

// fortæller den skal opdatere brugere som ikke har haft opdatere feltet "tid" i 60 sekunder - hvis ikke, så
laver den "status" til offline og reseter "tid".
mysql_query("UPDATE `brugere` SET `status` = 'offline', `tid` = '0'  where `tid` < $tid - 60");

// opdatere dine egne data'er
mysql_query("UPDATE `brugere` SET `tid` = '$tid' WHERE `brugernavn` = '$_SESSION[brugernavn]'");
?>

<script type="text/javascript">

// opdatere den pågældene side hvert sekundt (kan sættes op og ned efter behov)
setTimeout("location.reload(true)",60000);
</script>

Hurtigt referat:
1. Vi starter vores time
2. Vi fortæller at brugere som ikke har haft opdateret siden "online_check.php" for ca. 60 sekunder siden
bliver vist som offline.

-- Nemt og simpelt kan det være, hvorfor dog bruge javascript, når der findes en meget nemmere løsning?

Jeg håber i kunne bruge denne artikel. Jeg forlanger ikke points for den - da den ikke er lang nok.
Dog gør jeg det for deres skyld - til dem som ikke kan finde den korrekte løsning.

- Skriv gerne hvis der er fejl.

Beklager, fandt en fejl i koden.
Den er rettet

Til dig som skrev jeg ikke brugte javascript, så sagde jeg "uden brug af javascript (onunload)"
betyder jeg ikke bruger onunload som javascript. Det var hvertifald det jeg mente.

Kommentar af mysitesolution d. 07. Feb 2006 | 1

Ja rigtigt, du bruger faktisk java.. et sted hvor det ikke er nødvendigt... det kunne nemt laves i php med
header("") eller med et meta tag... Og ser ikke ud til at virke?

Kommentar af plazm d. 03. Feb 2006 | 2

Jeg kom til at tænke på 2 ting.
Den opdaterer da ikke brugerens status, så man er da kun logget ind i 1 minut, eller er det bare mig?
Hvorfor laver du dobbeltarbejde ved at sætte tid til 0, hvor tiden i forvejen er 0 ?



Kommentar af wicez (nedlagt brugerprofil) d. 03. Feb 2006 | 3

1. Fin artikel, du bruger dog javascript, selvom du i starten påpeger, at dette ikke vil blive benyttet.
2. I IE vil der hvert minut kunne høres et klik, da siden reloades her.
3. Du skal bruge 'foo' om dine associative navne i dine arrays. (f.eks.: $_SESSION['brugernavn']

Kommentar af mstorgaard d. 28. Apr 2006 | 4

God artikel, noget jeg kan bruge :)

Men hvordan gør man sådan at brugere selv kan logge ud?

Kommentar af insanity d. 02. Feb 2006 | 5

takker... meget god... lige hva jeg manglede.. og godt den er gratis!!!! vil begynde med det samme.. hilsen
frank

Kommentar af morhan d. 03. Feb 2006 | 6

wicez, til dit punkt 3: som han har skrevet koden, skal der ikke noget rundt om index

Kommentar af sirupsen d. 06. Aug 2006 | 7

Jeg har et problem... Den skriver bare offline hele tiden i databasen :S

Kommentar af ztorezupermand d. 05. Aug 2006 | 8

Kommentar af madszeneli d. 29. May 2007 | 9

Jeg er netop ved at teste scriptet, men jeg har et problem. Jeg står som online hele tiden - hvor langt tid
går der før det ændres? Foreløbig har jeg ventet fem minutter.

Kommentar af Milla-Tigerdyr d. 09. Sep 2011 | 10

Hvilken slags felter skal det være i databasen?


