
<Webbutvecklare lektion="09">

Kursledare: Mahmud Al Hakim



Lektionstillfällets mål

• Databasdrivna Webbplatser – del 2 av 2
• CRUD med PHP och MySQL – fortsättning
• Arbeta med PHP Mail
• Projekt 2 – Kontaktformulär
• Demo på resultatet finns här

https://webacademy.se/webbutvecklare/kontaktform
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Vi ska utveckla ett databasdriven kontaktformulär
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Kravspecifikation
1. Utveckla en MySQL-databas. 
• Databasnamnet är contactsdb.
• Spara alla meddelanden i en tabell. Skapa tabellen contactform
• Tabellen har 4 fält: 

id int(11), name varchar(50) och email varchar(50), message(500).
2. Utveckla en CRUD-Applikation.
• Create: Man ska kunna lägga till ett meddelande i databasen.

Man ska kunna skicka ett meddelande via e-post.
• Read: Man ska kunna visa en lista/tabell över alla meddelanden.
• Update: Behövs ej.
• Delete: Man ska kunna ta bort ett meddelande.
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Arbetsprocessen

1. Skapa en databas via phpMyAdmin
2. Databaskoppling med PDO.
3. Arbeta med Create.

3.1. Använd Bootstrap för att skapa ett kontaktformulär.
3.2. Skapa ett skript som hämtar data från formuläret och 
skickar data vidare till databasen.
3.3. Skicka meddelandet via e-post.

4. Arbeta med Read och Delete (övningar).
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Steg 1: Skapa en databas via phpMyAdmin
Tabellen contactform
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Steg 2 – Databasuppkoppling med PDO
$db_server = 'localhost';
$db_database = 'contactsdb';
$db_username = 'root';
$db_password = 'root';

try{
$conn = new PDO("mysql:host=$db_server;dbname=$db_database;charset=utf8",

$db_username, $db_password);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
echo "Connected successfully"; 
}
catch(PDOException $e){
echo $e-> getMessage();
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<form action="mail.php" method="post" class="row">
<div class="col-md-6 form-group">

<input name="name" type="text" required
class="form-control" placeholder="Namn">

</div>
<div class="col-md-6 form-group">

<input name="email" type="email" required
class="form-control" placeholder="E-post">

</div>
<div class="col-md-12 form-group">
<textarea name="message" cols="30" rows="5" required
class="form-control" placeholder="Skriv ett meddelande"></textarea>

</div>
<div class="col-md-4 form-group">
<input type="submit" value="Skicka meddelandet"

class="btn btn-success form-control">
</div>

</form>

Steg 3 
Skapa ett 
kontaktformulär 
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Skapa ett PHP-skript som hanterar data 

Databas

Vid submit paketeras all data med hjälp av 
metoden post och skickas vidare till 
php-skriptet som är angiven i action.
action="mail.php" method="post"

PHP-Skript loggar in 
i databasen och 

skickar data via SQL

<?php

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'):
print_r($_POST);

endif;
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Hämta data från ett formulär
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'):

// Testa att skriva ut data som finns i POST-arrayen
// print_r($_POST);

$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$message = $_POST['message'];

endif;
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Skicka data till databasen
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO contactform

(name,   email,  message) 
VALUES (:name, :email, :message) ");

$stmt->bindParam(':name', $name);
$stmt->bindParam(':email' , $email);
$stmt->bindParam(':message' , $message);

$stmt->execute(); 
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Visa bekräftelse på skärmen

$confirm = "<h3>Tack $name</h3>
<p>Vi kommer att skicka bekräftelse till $email.</p>
<p>Här kommer en kopia på ditt meddelande</p>
<p><em>$message</em></p>";

echo $confirm;
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Funktionen mail()
• Funktionen mail() skickar ett e-post meddelande och har 4 parametrar :

1. to: mottagarens e-postadress. Du kan skicka till flera personer t.ex.
user@example.com, anotheruser@example.com 
(OBS! kommatecken)

2. subject: Ämnesrubrik 
3. message: Meddelandetext
4. headers : Extra info t.ex. 

From, CC, Bcc, Reply-To och Content-type.
• OBS! För att kunna skicka e-post krävs en e-postserver.
• Tips: Läs mer om funktionen mail här:

http://php.net/mail
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http://php.net/mail


Skicka meddelandet via e-post 

$to = "mahmud@mail.com";
$subject = "Meddelande från $name";

$headers[] = "From: $email";
$headers[] = "Reply-To: noreply@example.com";
$headers[] = "MIME-Version: 1.0";
$headers[] = "Content-type: text/html; charset=utf-8";
$headers[] = "Bcc: mahmud@example.com";

mail($to, $subject, $message, implode("\r\n", $headers));
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Formulär och säkerhet

// 1. Lägg till htmlspecialchars för att rensa HTML
$email = htmlspecialchars($_POST['email']);

// 2. Lägg till ett filter för att validera e-postadressen
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {

echo("$email is not a valid email address");
die; // vid fel avsluta med die() eller exit() 

}
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Övning – Arbeta med Read och Delete
• Skapa ett skript som hämtar alla meddelanden från databasen.

• Visa en HTML-tabell.

• Lägg till en Ta-Bort-Knapp i en extra kolumn.

Man ska alltså kunna ta bort ett meddelande genom att klicka på knappen.

• Demo på resultatet finns här

https://webacademy.se/webbutvecklare/kontaktform/admin/index.php

• Logga in med användare: mahmud, lösenord: alhakim
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