
Tagwall med Php & MySQL
Her laver vi en tagwall i Php & MySQL... jeg forklarer dog ikke så meget, men jeg
håber du kan få det til at blive til en tagwall alligevel (Gæstebog)... så vær venlig
ikke at brokke jer for meget, for det er min første artikel... :D
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Om vores tagwall

I denne artikel vi jeg prøve at forklare så godt jeg kan, hvordan du kan få en Php tagwall ind på din
hjemmeside... tagwall'en er den samme som jeg selv bruger på min hjemmeside... du kan se et eksempel
på tagwall'en på www.xn--slot-jra.dk/?context=tagwall/index så jeg håber du kan lide den... men her i
denne artikel har jeg fjernet "stylet" på tingene, men håber du selv kan finde ud af at sætte et nyt style
på... men lad os nu komme igang med tagwall'en... :D

Vi starter med MySQL

I denne artikel starter vi ud med at indsætte MySQL "koden" i Phpmyadmin... Jeg håber du kan finde ud af
det, sådan som jeg forklarer det... vi starter med at logge ind på Phpmyadmin... hvis du bruger
www.frac.dk som dit webhotel kan jeg fortælle dig at adressen til Phpmyadmin er
www.frac.dk/phpmyadmin ! Men på andre webhoteller har du måske fået en mail omkring disse ting, hvor
adressen til Phpmyadmin står... godt, hvis du er logget ind på Phpmyadmin nu, går vi videre... ude i
venstre side har vi menuen... i mit tilfælde står der "sloto" som en overskrift... klik der, og selve siden vil
skifte... oppe i toppen af selve siden, er der en lille boks, hvori der står "SQL"... klik der og du vil komme
ind på en ny side, hvor der er en tekst-boks som vi skal sætte MySQL "koden" ind i... vi skal nemlig have
oprettet en tabel, i databasen (MySQL)... Indsæt følgene kode i tekst-boksen..:

CREATE TABLE `tagwall` (
`id` int(4) unsigned NOT NULL auto_increment,
`fra` varchar(100) NOT NULL default '',
`emne` varchar(100) NOT NULL default '',
`besked` longtext NOT NULL,
`date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=162 ;

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.xn--slot-jra.dk/?context=tagwall/index
http://www.frac.dk
http://www.frac.dk/phpmyadmin


Nu er vi færdig med MySQL... så nu kan du godt lukke Phpmyadmin...

Lad os "kontakte" MySQL

Nu skal vi have lavet en side, der "kontakter" MySQL, så brugeren på hjemmesiden kan skrive i din
tagwall... vi indsætter en simpel kode på en side, som du skal kalde "config.php"...

<?

    $dbhost = "F.eks localhost"; // ADRESSEN TIL MYSQL

    $database = "F.eks. sloto"; // Database

    $dbuser = "F.eks. sloto01"; // Bruger

    $dbpass = "Måske nin123"; // Kode

?>

<?

mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);

mysql_select_db($database);

?>

Adressen til MySQL er på "normale" webhoteller, tit "localhost", men hvorfor ved jeg ikke... database er
navnet på din database, som du får at vide i en mail, som du modtager når du opretter dig på
webhotellet... du får også at vide din bruger til MySQL i samme mail, som du også får koden, database
adressen og brugernavnet at vide i... så det er nemt nok :D

Selve tagwall'en

Nu skal vi have selve tagwall'en, hvor du kan tilføje beskeder, og se de gamle beskeder... som sagt har jeg
fjernet alt style, men jeg håber på at du kan finde ud af at sætte dit eget style på... jeg starter jeg med at
smide en kode på... kald siden "tagwall.php"..:D

<? include "config.php"; ?>

<?

if ($_POST[action] == "update"){

    $emne = ($_POST[emne]);

    $fra = ($_POST[fra]);

    $besked = ($_POST[besked]);



    $sql = "INSERT INTO tagwall (fra,emne,date,besked) VALUES
('".$fra."','".$emne."',NOW(),'".$besked."')";

        mysql_query($sql) or die (mysql_error());

}

?>

<form action="" method=post>

<input type="hidden" name="action" value="update">

<FONT face=tahoma size=2>Tagwall'en<br><br>Skriv i tagwall'en:<br></FONT> 

<script type="text/javascript">

function indsaet(smiley)

{

    document.getElementById("msg").value = document.getElementById("msg").value
+ smiley;

    document.getElementById("msg").focus();

}

</script>

<input type="text" name="fra" onfocus="if(this.value=='Navn')this.value='';"
onblur="if(this.value=='')this.value='Navn';" value="Navn" size="23"
maxlength="100" style="width: 400" />
<br>
<input type="text" name="emne" onfocus="if(this.value=='Hjemmeside (uden
http://)')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='Hjemmeside (uden
http://)';" value="Hjemmeside (uden http://)" size="23" maxlength="60"
style="width: 400" />
<br>

<textarea style="width: 400;height: 40px" id="msg" name="besked" cols="45"
rows="4"></textarea>

<br>



<input align="right" name="update" type="submit" value="Skriv" style="height:
20;width: 400" />

<br><br><FONT face=tahoma size=2>Beskeder:</font><br>

<?    $res_tagwall = mysql_query("SELECT * FROM tagwall order by id DESC");

            while ($row_tagwall = mysql_fetch_array($res_tagwall)){

?>

<font face="tahoma" size="2"><hr width=100% style="height: 1;margin:0px 0px 5px
0px;background-color: blue;color: blue">

<a href="http://<?=$row_tagwall[emne]?>"
target=_blank><?=$row_tagwall[fra]?></a><br><font size=1>
<?=$row_tagwall[date]?></font>
<br>[/b]<?=$row_tagwall[besked]?></font>

<?

}

?>

Lad os gå videre til næste punkt! Der forklare jeg lidt om hvordan vi kan ændre hvad brugeren tilføjer :D

Mere info

Nu vil jeg prøve at forklare lidt af hvordan tagwall.php virker... vi starter med at lave lidt om på hvordan
det skal se ud, det som brugeren tilføjer... vi kigger nederst i koden...

<?    $res_tagwall = mysql_query("SELECT * FROM tagwall order by id DESC");

            while ($row_tagwall = mysql_fetch_array($res_tagwall)){

?>

<font face="tahoma" size="2"><hr width=100% style="height: 1;margin:0px 0px 5px
0px;background-color: blue;color: blue">

<a href="http://<?=$row_tagwall[emne]?>"
target=_blank><?=$row_tagwall[fra]?></a><br><font
size=1><?=$row_tagwall[date]?></font><br>[/b]<?=$row_tagwall[besked]?></font>

<?

}



?>

Lad os gå videre til næste punkt! Der forklarer jeg lidt om hvordan vi kan ændre hvad brugeren tilføjer :D

Mere info

Nu vil jeg prøve at forklare lidt om hvordan tagwall.php virker... vi starter med at lave lidt om på hvordan
det skal se ud, det som brugeren tilføjer... vi kigger nederst i koden...

<?    $res_tagwall = mysql_query("SELECT * FROM tagwall order by id DESC");

            while ($row_tagwall = mysql_fetch_array($res_tagwall)){

?>

<font face="tahoma" size="2"><hr width=100% style="height: 1;margin:0px 0px 5px
0px;background-color: blue;color: blue">

<a href="http://<?=$row_tagwall[emne]?>"
target=_blank><?=$row_tagwall[fra]?></a><br><font
size=1><?=$row_tagwall[date]?></font><br>[/b]<?=$row_tagwall[besked]?></font>

<?

}

?>

Som I nok ser, imellem "?>" og "<?" det er den tekst, som brugeren tilføjer, hvis man kan sige det... altså,
stedet hvor der står "<?=$row_tagwall[besked]?>" kommer den tekst, som brugeren har skrevet... nu kan
du nok se at brugeren ikke har muglighed for at lave en boks der hedder "emne" som der ellers vises, men
"emne" bruger vi i dette tilfælde som brugerens hjemmeside-adresse... det kan du nok se, da det ser
sådan ud... "<a href="http://<?=$row_tagwall[emne]?>" target=_blank>"... det viser jo at vi bruger
"emne" som hjemmeside-adresse, hvis du forstår... så har vi 2 felter tilbage... dato (date) og brugerens
navn (fra)... dem kan vi også sætte hvor vi vil... det vil sige vi nemt kan ændre det brugere tilføjer, til f.eks.

<?    $res_tagwall = mysql_query("SELECT * FROM tagwall order by id DESC");

            while ($row_tagwall = mysql_fetch_array($res_tagwall)){

?>

<font face="tahoma" size="2"><hr width=100% style="height: 1;margin:0px 0px 5px
0px;background-color: blue;color: blue">

Denne besked er skrevet af: <?=$row_tagwall[fra]?>,
som har hjemmesiden: <a href="http://<?=$row_tagwall[emne]?>"
target=_blank><?=$row_tagwall[emne]?></a><br><font size=1>Beskeden er skrevet:
<?=$row_tagwall[date]?></font>
<br>[/b]<?=$row_tagwall[fra]?> skriver: <?=$row_tagwall[besked]?></font>

<?

}



?>

Dette vil se helt andreledes ud... det vil f.eks. se sådan ud...

Denne besked er skrevet af: Jens, som har hjemmesiden: http://jensdensmarte.dk
Beskeden er skrevet: 2006-04-10
Jens skriver: Hej med dig, flot side :D

Ca. sådan vil det komme til at se ud, hvis du forstår... men der er jo masser af forskellige måder at lave det
på, men du bestemmer selv, hvilken måde du vil have det på :D

Sidst men ikke mindst

Så vil jeg lige sige, nu når det er min første artikel, så kan det godt være noget er lidt "uforståeligt", men
så smid lige en kommentar, så skal jeg prøve at rette det så godt som overhovedet mugligt... og lige en
anden ting, ja, det Html der er i koden er måske en ældre type Html, men jeg håber I selv kan lave den
om, for det er blevet en vane for mig, at lave de gamle HTML 3.1 eller hva' de nu hedder, men tænk ikke
på det :D

Tak fordi du købte adgang til denne artikel... :D

Kommentar af fixxxer d. 10. Apr 2006 | 1

Ok, du prøver da. Umiddelbart er der ikke kød nok til at den burde koste point.

Jeg fornemmer at du ikke har teoretisk balast til, at forklare funktionen af dine scripts.

Det er synd, da det er et godt initiativ, men jeg vil foreslå dig at tage point-kravet af. Det skader din artikel
mere end den gavner.

Kommentar af flim d. 11. Apr 2006 | 2

Der skal meget mere forklaring til din kode. Det er svært for nybegyndere at forst¨å hvad det egentlig er
du laver.

Desuden giver alle dine smileys et useriøst indtryk af artiklen. Prøv til næste gang at læse et par af de
gode artikler der allerede er skrevet herinde.

Til andre:
Nybegyndere - I får ikke meget ud af det.
Øvede - I får heller ikke meget ud af det, da I kender dette i forvejen.

Så ikke nogen grund til at smide 5p efter den her

Kommentar af nitram30 d. 09. Jan 2007 | 3

Lige hvad jeg manglede for at forstå mere om hvordan en MySQL database og filer fungerer. Yderst nemt
og lige til at gå til.

Kommentar af fun-net d. 13. Apr 2006 | 4

Super artikel :D

Kommentar af betzall d. 28. Jun 2006 | 5

http://jensdensmarte.dk


Ja den er nice.

Kommentar af mojdk d. 14. Aug 2007 | 6

Mener ikke at du kan tillade dig at tage point for den her. Koden er efter min mening roddet. Den er ikke til
hverken at finde hovede eller hale i.

Kommentar af saebe (nedlagt brugerprofil) d. 19. Oct 2007 | 7

Er det kun mig der har det lille problem at når jeg "Copy"-teksten og paster den igen, så står det ud i en
kører.. altså en linje i mit program..
Jeg bruger ConTEXT!


