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PHP - formulÃ¡r a email
V dnešnom èlánku ukážeme príklad ako si vytvori• jednoduchý formulár v php,
ktorý je ¾ahko zostrojite¾ný z 1 alebo 2 skriptov. Celý formulár bude zostrojený s 2 súborov a to s data.php a form.php.
Náplòou èlánku ale nebude len nauèi• vás robi• formuláre ale aj rozosiela• za pomoci nich
emaily. Tak sa do toho rovno môžeme pusti•.
Formulár
Ako prvé èo budeme musie• vytvori• sú 2 súbory a to form.php
a data.php. V prvom súbore form.php sa bude nachádza• samotný
formulár, ktorý bude odosiela• dáta do súboru data.php, ktorý ich potom
spracuje a vypíše. Zdrojový kód formuláru si môžete skopírova• tu:

Formulár a email Meno:

Priezvisko:

E-mail:

Predmet:

Text:

Všetky údaje sú povinné!

Výsledok bude vyzera• takto:

Formulár a email Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Predmet:

Text:
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Všetky údaje sú povinné!

Ako vidíte nieje to •ažké. Teraz máme celý formulár hotový. Rád by som ešte ale doplnil k formuláru, že je ve¾mi dôležité aby
tam zostali
parametre name="", pretože by skript data.php nevedel rozpozna•
aké dáta príma a potom by vlastne nemal ani èo spracova•.

Spracovanie dát

A teraz rovno k zdrojovému kódu data.php

Ak si pozriete kód tak sami asi usúdite, že $prijemcu si musíte vyplni• sami
resp. musíte nahradi• ten text váš@email.nieèo
emailom na ktorý chcete formulár odosla•. Za podmienkou "if" nasleduje text s
úspešným odoslaním emailu. Všetky premenné $meno, $text... atï. sú vlastne mená
tagov a v súbore form.php (napr. meno v
súbore form.php je to isté èo $meno v súbore data.php a preto som aj
uvádzal dôležitos• parametru name="" ). Prvá podmienka udáva
to, že ak sú každému tagu a priradené hodnoty, tak sa odošle
email (tvar emailu je - mail(príjemca, predmet, obsah, odosielate¾)) a
vypíše sa aj text s úspešnos•ou odoslania (to zariadi
echo "Váš email bol úspešne odoslaný!";).
Druhá podmienka "elseif" uvádza to, že keï niekto nevyplní jednu alebo všetky z
položiek tak potom jeho email nebude odoslaný a zobrazí sa mu text o neúspešnom
odoslaní emailu. (echo "Váš email nebol odoslaný. Nezadali ste všetky povinné
údaje.";).

To by bolo o odosielaní emailu pomocou formuláru asi všetko. Samozrejme namiesto funkcie mail si tam môžete da• aj
funkciu vlastnú ale to už by bolo nieèo èo do tohoto èlánku nepatrí. Odporúèam taký èlánok vyh¾ada• na stránke v
rubrike "php". Tam sa dozviete o funkciách viac.
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