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Inleiding 

Geschiedenis 
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scriptingtaal, die bedoeld is om op webservers dynamische 

webpagina’s te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior 

softwareontwikkelaar bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie. 

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal 

Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem 

geworden: PHP: Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt 

wordt: informatie verwerken tot hypertext (HTML) 

 

Serverside scripting 
PHP is een scriptingtaal die typisch uitgevoerd wordt op een webserver. Deze interpreteert de 

scripting, en zal enkel het resultaat hiervan laten zien en dat ziet eruit als een gewone HTML-pagina. 

De voordelen van PHP zijn: het is opensourcesoftware, het is zeer populair, makkelijk te leren en er 

is een brede ondersteuning mogelijk op het internet. 
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Object Georiënteerdheid 
 

PHP wordt vanwege het lage instapniveau gezien als een van de makkelijkste web talen en voorziet 

tegelijk in grote doorgroeimogelijkheden. Zo is het met PHP mogelijk object georiënteerd (OO,Object 

Oriented) te programmeren. Bij OO programmeren (OOP) maakt men klassen van waaruit weer 

objecten gemaakt kunnen worden. De klassen zijn als het ware een recept, een beschrijving van het 

object. Een bouwplattegrond van een fiets is vergelijkbaar met een klasse en de fiets zelf is 

vergelijkbaar met een object. In de klasse zijn de onderdelen van de fiets beschreven (properties, 

bijvoorbeeld wielen en trappers) en de mogelijkheden van een fiets (methods, bijvoorbeeld fietsen, 

remmen, bellen, licht aandoen, op slot doen). Van een klasse kunnen dus verscheidene objecten (zij 

het met verschillende parameters) worden gemaakt. Zo zou je met dezelfde onderdelen bijvoorbeeld 

ook een ligfiets of een driewieler kunnen maken. Of tien soortgelijke fietsen met allemaal een 

verschillende kleur. 
(* bron Wikipedia)

 

 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Objectori%C3%ABntatie
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Server software 

Download en installatie 
 

Omdat PHP een server side scripting taal is, moeten we werken met een server die onze code kan 

interpreteren. Er bestaan verschillende ‘merken’ en ‘smaken’ van servers. 

Over het algemeen, zal je in veel gevallen werken met een ‘Apache’ server. Deze server draait 

typisch op de webserver. Omdat we ons de moeite van telkens onze code te moeten uploaden naar 

de server, en graag lokaal op onze eigen pc willen werken, gebruiken we een lokale installatie van 

deze software.  

Een veelgebruikte en stabiele versie van deze software is “XAMPP”. Deze kan je downloaden vanaf 

de website: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

 

Omdat het voor ons makkelijk is, en geen installatie vereist (dus ook geen administrator rechten), 

maken wij gebruik van de ‘portable editie’. Deze kan je downloaden, en uitpakken (zip bestand) op je 

pc. OPGELET: deze map moet op de ‘root dir’ van je schijf staan (dit wil zeggen, dat je de map xampp 

niet in een mapje mag zetten, maar rechtstreeks op de schijf, dus bijvoorbeeld “c:\xampp” ). 

 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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Wanneer je deze software uitpakt naar je schijf op je pc, zal je volgende mappen structuur zien: 

In de map ‘htdocs’ zullen we gaan werken. Daarin komen de bestanden waar de webserver kijkt, en 

deze zal hij ook toegankelijk maken via de webserver. 

 

Om deze nu effectief te kunnen bekijken, moet je de server uiteraard nog starten. Dit kan je doen 

door volgende executable te starten:  

 

Klik op ‘START’ bij de “Apache” server. Als alles goed gaat, zal deze groen kleuren. 
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Nakijken of de server draait… 
Wannneer je nu de browser start, en surft naar “http:// localhost” of naar 127.0.0.1, kom je uit op 

deze pagina: 

 

In de URL van de browser, zie je dat hij nu de pagina in een mapje “xampp” opent en toont. 

Wanneer we nu in de ‘htdocs’ folder, een eigen map bijmaken, kan je daarnaar surfen in je brwoser, 

en zal je de bestanden die daar staan zien staan… 
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PHP en HTML 
PHP scripting geeft als resultaat HTML code terug. Hoewel je prima een PHP script kan schrijven 

zonder HTML te gebruiken, wordt er meestal een mix gemaakt waarin je een HTML bestand hebt, 

met daarin PHP code verwerkt. 

Als je een PHP bestand maakt, moet dit de extentie “.php” hebben. 

Ons eerste PHP bestand: maak een nieuwe map “php” onder de ‘htdocs’ map in xampp. Maak hierin 

een nieuw bestand aan en bewaar dit als “test1.php”. 

1. <?php   
2.     echo "<div align='center'><b>Hello Allemaal !</b></div>";   
3. ?>   

 

 

Wanneer we PHP code gebruiken in een PHP bestand, moet je dit telkens ‘omkaderen’ door de PHP 

tags. 

<?php opent de kader en ?> sluit deze weer af. 

Als er meerdere blokken PHP code in de pagina voorkomen, moet je deze dus telkens opnieuw 

herhalen! 
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PHP Syntax 

PHP tags 
 

PHP scripting moet telkens starten met de “<?php” tag. En eindigen met de “?>” tag. 

Dit geeft aan dat de code tussen deze tags, PHP code is, en dus geïnterpreteerd dient te worden 

door de PHP processor. 

<?php opent de kader en ?> sluit deze weer af. 

Punt komma ; 
 

Elke opdrachtregel in PHP moet afgesloten worden door een puntkomma (;) !! 

Door een punt komma achteraan de regel te zetten, weet de PHP interpretator, dat de lijn 

afgesloten is, en dat er mogelijk een volgende lijn zal volgen. 

OPGELET; dit is een van de meest voorkomende fouten! Wanneer je ergens een punt komma 

vergeten te zetten bent, kan het zijn dat PHP een fout geeft op de volgende lijn. Dit is logisch, 

aangezien de lijn niet afgesloten is, weet hij niet dat de fout zich op deze lijn voordoet. 

 



Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven - 2013 

H
o

o
fd

st
u

k:
 V

ar
ia

b
el

en
 in

 P
H

P
 

1

 1
 

Variabelen in PHP 
 

Naamgeving 
De naamgeving van je variabelen in PHP: 

- Je mag elke letter en cijfer gebruiken (a-z 0-9) 
- Zowel hoofd als kleine letters zijn toegelaten 
- Je mag de naam van een variabele niet laten beginnen met een getal 
- Geen speciale tekens, met uitzondering van de underscore (_) en het dollar teken ($) 
- Elke variabele moet beginnen met het dollarteken ($) 

 

OPGELET: de naamgeving in PHP is case-sensitive (hooflettergevoelig).  

$variabele is niet gelijk aan $VARIABELE  

1. <?php   
2.    $curus = "PHP";   
3.    $aantalPaginas = 5;   
4.    $aantalLettersOpPagina = 365;   
5.    $aantallettersInTotaal = $aantalPaginas * $aantalLettersOpPagina;   
6. ?>   

Var 
 

Sinds de recentste versies van PHP is het niet meer nodig om bij het declareren van een nieuwe 

variabele het codewoord ‘var’ te gebruiken. Dit is niet meer nodig. 

Declaratie van een variabele is niet nodig in PHP. Wanneer je een nieuwe variabele een waarde 

toekent, wordt deze ook aangemaakt in geheugen. 

Types 
 

Er bestaan verschillende types van variabelen. Zo kan je een variabele maken, waarin je tekst wil 

bewaren, of een variabele waarin je getallen wil bewaren… 

Hoewel in de meeste programmeertalen je bij het aanmaken van een variabele het type moet 

specifiëren, is dit niet zo in PHP. In PHP zal wordt het type afgeleid uit de inhoud van de variabele. 

Dit heeft “Loosely Type Language”, wat zoveel wil zeggen als “los gebonden”. PHP is slim genoeg om 

dit zelf te begrijpen en het juiste type toe te kennen. 
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Tekst variabelen 
 

Wanneer je tekst wil opslaan in een variabele, om verder in je programma mee te werken, maak je 

een nieuwe variabele aan, en geeft deze een waarde (tekst). 

$tekstVariabele = “dit is een voorbeeld”; 

Tekst - of – string, zoals ze dit typisch benoemen in programmeertalen, zijn in essentie een object 

waarin je een tekstuele waarde kan in opslaan. 

String heeft een aantal methodes om te werken met tekst. 

Strlen() 

Lengte van een tekst 

<?php 
$str = 'abcdef'; 
echo strlen($str); // 6 
 
$str = ' ab cd '; 
echo strlen($str); // 7 
?> 

Substr() 

Een stukje tekst uit een langere tekst uitknippen. (Invoerparameters: tekst, startpositie, lengte) 

<?php 
$rest = substr("abcdef", -1);    // geeft "f"  -1 betekent = begin vanachter 
$rest = substr("abcdef",  2);    // geeft "cdef" 
$rest = substr("abcdef", -3, 1); // geeft "d" 
?> 

Str_replace() 

Een stukje tekst vervangen in iets anders 

… 

De volledige lijst van functies met strings kan je hier terugvinden: 

http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php 

 

  

http://www.php.net/manual/en/ref.strings.php
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Functies in PHP 
 

Theorie 
Een functie is een afgebakende hoeveelheid code. Deze blok code geef je een naam, en kan 

eventueel gebruik maken van een aantal gegevens die je als invoer meegeeft. 

Wanneer je bepaalde code wil meerdere mailen wil uitvoeren, is een functie een ideaal hulpmiddel. 

Je schrijft de code voor de opdrachten te doen, en je kan deze telkens weer opnieuw oproepen. 

 

Kant en klare functies 
Standaard zijn er in PHP al een enorme hoeveelheid functies aanwezig, die je zo kan gebruiken. 

Welke functies er voorhanden zijn, is afhankelijk van de geïnstalleerde software. Standaard zijn er al 

enorm veel, maar deze kunnen dus nog verder uitgebreid worden door extra software bij te 

installeren. Enkele voorbeelden: 

Werken met getallen (bv. Vierkantswortel berekenen) -> sqrt functie 

Werken met databanken  mysql functies 

Alle functies bespreken is bijna onmogelijk, daarvoor kan je de onlnie documentatie van PHP 

gebruiken: http://www.php.net/manual/en/ 

 

Structuur 
De structuur van een functie ziet er alsvolgt uit: 

1. function zegHallo( $naam ){   
2.    echo "Hallo " . $naam;   
3. }   

Je begint de functie met het keywoord ‘function’, gevolgd door de naam van de functie. (in dit geval 

zegHallo).  

Achter de naam staan ronde haakjes, daarin kan je eventuele (sommige functies hebben geen 

parameters) parameters meegeven aan de functie. Dit is de informatie die je aan de functie geeft om 

verder iets mee te doen. 

Daarop volgend staan accolades {} 

http://www.php.net/manual/en/
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Een open { accolade toont dat dit het begin is van de functie. Dan komt de code (de eigenljike 

functie), afgesloten met een sluit accolade } . 

Zeer belangrijk (!) telkens MOETEN de accolades gesloten worden! 

 

Parameters 
Sommige functies vereisen invoer (parameters) om iets mee te doen. 

Deze invoer parameters moeten tussen de ronde haken komen bij het maken van je functie. 

Indien het meer dan 1 parameters is, kan je deze scheiden doormiddel van een komma. 

1. function telOp( $getal1, $getal2){  
2.         // hier de code… 
3. } 

 

Teruggave 
Eventueel geeft een functie een resultaat terug, dan zal je typisch een ‘return’ statement zien in de 

code. Dit zal typische ook de laatste regel code zijn in de functie. 

VB; maak een functie die 2 getallen optelt, en het resultaat ervan teruggeeft: 

4. function telOp( $getal1, $getal2){   
5.    $resultaat = $getal1 + $getal2;   
6.    return $resultaat;   
7. }   

 

Naamgeving 
Net zoals we gezien hebben bij de variabelen, is het belangrijk dat de functies een correcte naam 

gekregen hebben. Dezelfde regels van de variabelen gelden ook hier: 

- Je mag elke letter en cijfer gebruiken (a-z 0-9) 
- Zowel hoofd als kleine letters zijn toegelaten 
- Je mag de naam van een functie niet laten beginnen met een getal 
- Geen speciale tekens, met uitzondering van de underscore (_) en het dollar teken ($) 

 

 



Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven - 2013 

H
o

o
fd

st
u

k:
 B

er
ei

k 
va

n
 v

ar
ia

b
el

en
 

1

 5
 

Bereik van variabelen 
 

Wanneer je in PHP een variabele maakt, is deze toegankelijk binnen de gehele code van de pagina. 

Echter, wanneer je een variabele aanmaakt binnen een functie, zal deze alleen binnen de functie 

gekend zijn. Dit principe heet globale en lokale variabelen. 

Globale variabelen: bereikbaar in heel de code 

Lokale variabelen : gemaakt en enkel daar beschikbaar binnen een functie. 

1. <!DOCTYPE html>   
2. <html>   
3.    
4. <head>   
5.     <title>Test Lokale en Globale Variabelen</title>   
6. </head>   
7.    
8. <body>   
9.        
10.     <?php   
11.        
12.     /*globale variabelen*/   
13.     $naam = "Martijn";   
14.    
15.     function test(){   
16.         echo $naam;        
17.         // dit zal niet gaan, aangezien hij de variabele $naam niet kent   
18.         // hij zal een nieuwe lokale variabele maken met de naam $naam.   
19.     }   
20.        
21.     function test2(){   
22.         $naam = "Kobe"; // dit is een lokale variabele   
23.         echo $naam;        
24.         // dit zal wel gaan, maar de waarde is niet "Martijn", maar "Kobe"   
25.         // in feite is er gewoon een nieuwe lokale variabele aangemaakt.   
26.     }   
27.    
28.     function test3(){   
29.         global $naam;   
30.         echo $naam;        
31.         // dit zal wel gaan, en de waarde is "Martijn"   
32.         // door gebruik te maken van het codewoord 'global' leg je een verwijzing  
33.            naar de globale variabele.   
34.     }   
35.    
36.     echo $naam; // --> dit geeft "Martijn" als uitvoer   
37.     test(); // --> dit geeft niets als uitvoer   
38.     test2(); // --> dit geeft "Kobe" als uitvoer   
39.     test3(); // --> dit geeft "Martijn" als uitvoer   
40.    
41.     ?>   
42.    
43. </body>   
44.    
45. </html>   
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Lokale variabelen 
Lokale variabelen zijn variabelen die je aanmaakt binnen je functie. Deze bestaan alleen binnen de 

accolades van je functie, en zijn niet beschikbaar daarbuiten. Indien je er toch mee wil werken, zla je 

deze waarde moeten ‘teruggeven’ door middel van een return statement. 

1.     function test2(){   
2.         $naam = "Kobe"; // dit is een lokale variabele   
3.         echo $naam;        
4.         // dit zal wel gaan, maar de waarde is niet "Martijn", maar "Kobe"   
5.         // in feite is er gewoon een nieuwe lokale variabele aangemaakt.   
6.     }   

 

Globale variabelen 
Globale variabelen zijn alle variabelen die aangemaakt werden in je code, buiten de functies. Deze 

zijn in de gehele code te gebruiken, behalve binnen de functies. 

1.     /*globale variabelen*/   
2.     $naam = "Martijn";   

 

Globale variabelen binnen een functie 
- Ofwel via parameters meegeven aan de functie 
- Ofwel via het codewoord ‘global’ 

 

1.     function test3(){   
2.         global $naam;   
3.         echo $naam;        
4.         // dit zal wel gaan, en de waarde is "Martijn"   
5.         // door gebruik te maken van het codewoord 'global' leg je een verwijzing  
6.            naar de globale variabele.   
7.     }   

  



Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven - 2013 

H
o

o
fd

st
u

k:
 A

rr
ay

s 
(L

ijs
te

n
) 

1

 7
 

Arrays (Lijsten) 

Wat is een array? 
Een lijst (of array) is een opsomming van waardes. Deze waardes kunnen in principe alles zijn 

(getallen, teksten, objecten…) 

PHP geeft heel veel flexibiliteit in arrays: 

- De elementen van een array kunnen en mogen van verschillende types zijn 
- De elementen in een array kunnen alles zijn (tekst, getal, objecten of zelfs opnieuw 

een array) 
 

2 soorten arrays 
In PHP bestaan er 2 soorten arrays: 

1. De geïndexeerde array (deze heeft een index op alle elementen) 
2. De associatieve array (deze heeft een waarde als ‘sleutel’ voor de elementen) 

 

 

De Index-Array 
 

De Index-Array is de eenvoudigste: 

Elk element in de array krijgt een index (een nummer) beginnend bij 0 (dit is het eerste element). 
Zo kan je dus ook naar elk element verwijzen. 

1. <?php   
2.    
3.    $lijst = array();   
4.    
5.    $lijst2 = array(   
6.             "maandag",    // dit zal element 0 zijn 
7.             "dinsdag",    // dit zal element 1 zijn 
8.             "woensdag",   // dit zal element 2 zijn 
9.             "donderdag",  // dit zal element 3 zijn 
10.             "vrijdag",    // dit zal element 4 zijn 
11.             "zaterdag",   // dit zal element 5 zijn 
12.             "zondag"      // dit zal element 6 zijn 
13.             );   
14.    
15.    $lijst3 = ("dit is tekst", 10, 2, true, $lijst1);   
16.    
17.    ?>   
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Hier maak ik 3 lijsten: 

Array1 is een lege array, geen inhoud. 
Array2 bevat tekst, alle namen van de week (tekst) 
Array3 bevat tekst (“dit is tekst”), getallen (10, 2), maar ook een boollean (true/false) en een array 
(array1) 
 

Een nieuwe array maken 
Om een nieuwe array te maken, dien je deze ofwel te declareren: 

1.    $lijst = array();   

 

Elementen toevoegen aan de array 
 

Je kan heel eenvoudig een element toevoegen aan een array: 

1. $lijst [] = "toegevoegde waarde";   

Of je maakt gebruik van de functie ‘array_push’ om elementen aan een array toe te voegen: 

1. array_push($lijst, "nog een nieuw element");   

 

Elementen opvragen van de array 
 

Wanneer je een element wil opvragen uit de array, kan je dit doen door middel van de index van het 

element te gebuiken: 

1. echo "de inhoud van element 1 : " . $lijst[0]   

OPGELET: een array start zijn telling bij element 0 (niet 1) !! 

 

Elementen uit de array verwijderen 
Wanneer je een element uit de array wil verwijderen, kan je dat met het ‘unset’ commando. 

1. Unset($lijst[1]); 

De gehele array verwijderen kan je ook met dit commando, maar dan laat je de ‘index’ weg (alleen 

de naam van de array dus). 
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De associatieve array 
De associatieve array biedt nog veel meer mogelijkheden, zo kan je niet alleen een waarde in de 

‘waarde’ van de elementen zetten, maar ook in het ‘sleutel’ gedeelte ervan. 

Tot nu toe werkte we telkens als volgt: 

$array [sleutel] = waarde 

De sleutel was telkens een nummer. Van 0 tot de lengte van de array… 

 

In de associatieve array hoeft de sleutel geen nummer te zijn, maar kan wederom in principe alles 

zijn (tekst, getal, objecten, arrays…) 

Voorbeeldje: 

1.  <?php   
2.    
3.   $landenMetHoofdstad = array(   
4.       "België" => "Brussel",   
5.       "Frankrijk" => "Parijs",    
6.       "Spanje" => "Madrid"   
7.       );   
8.    
9.    
10.    $landenMetHoofdstad ["United Kingdom"] = "Londen";  
11.    echo $landenMetHoofdstad[“Belgie”];   // dit zal ‘Brussel’ printen… 
12.    
13. ?>   

We maken hier een array (landenMetHoofstad), waarin we telkens de naam van het land als sleutel 

gebruiken, en de hoofstad als waarde opnemen. 

 

Dit geeft natuurlijk veel mogelijkheden, je moet geen  arrays maken om dezelfde informatie te 

bewaren, je kan dit nu in 1 array! 

10.   $landenMetHoofdstad ["United Kingdom"] = "Londen";   

Op regel 10 zie je ook hoe je een nieuw element kan toevoegen aan dergelijke array. (de werkwijze 

van toevoegen en opvragen is identiek aan de eenvoudige index array). 

Deze combinaties van sleutel en waarde schrijf je volgens een bepaalde afspraak: 

Sleutel => waarde (de toewijzing van de waarde en de sleutel gebeurd met een gelijk-aan-teken en 

een groter-dan teken =>) 
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De Multi-dimensionele array 
 

Een multi-dimensionele array, is een array met arrays in. Dit wil zeggen, dat de inhoud van de eerste 

arrays opnieuw arrays zijn. Zo kan je een matrix opstellen. 

Deze array kan je opstellen als een normale index array, ofwel als een associatieve array. 

In beide gevallen, zal je de inhoud van de array vullen met arrays. 

Vb: 

1. $eerste = array(1,2,3,4,5); 
2. $tweede = array(6,7,8,9,10); 
3. $multiArray = (1 => $eerste, 2 => $tweede); 

Wanneer je dan naar een bepaald element wil verwijzen in de array, moet je 2 indexen geven! De 

eerste, om te verwijzen naar welk element (welke array), dan een tweede, om te verwijzen naar 

welke elelement in deze 2de array. 

Vb: 

Geef het 2de element van de 1ste array: 

4. echo $multiArray [ 0 ] [ 1 ]; // dit zal 2 uitprinten 

 

Voorbeeld: 
1. <?php   
2.    
3. function geheim($tekst){   
4.       
5.    $gecodeerdeUitvoer = "";   
6.    $sleutel = array(   
7.          "A" => "B",   
8.          "B" => "C",   
9.          "C" => "D",   
10.          "D" => "E",   
11.          "E" => "F",   
12.          "F" => "G",   
13.          "G" => "H",   
14.          "H" => "I",   
15.          "I" => "J",   
16.          "J" => "K",   
17.          "K" => "L",   
18.          "L" => "M",   
19.          "M" => "N",   
20.          "N" => "O",   
21.          "O" => "P",   
22.          "P" => "Q",   
23.          "Q" => "R",   
24.          "R" => "S",   
25.          "S" => "T",   
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26.          "T" => "U",   
27.          "U" => "V",   
28.          "V" => "W",   
29.          "W" => "X",   
30.          "X" => "Y",   
31.          "Y" => "Z",   
32.          "Z" => "A",   
33.                 " " => " "   
34.    );   
35.    for ($i=0;$i<strlen($tekst);$i++){   
36.       $gecodeerdeUitvoer .= $sleutel[ strtoupper($tekst[$i])];   
37.    }     
38.    
39.    return ("in geheimschrift: " . $gecodeerdeUitvoer);   
40. }   
41.    
42. echo geheim("martijn waeyenbergh");   
43.    
44. ?>   

 

Een voorbeeld van een multi-array: 

1. <meta charset="utf-8">    
2. <?php   
3.    
4.        
5.        
6.     $zoogdieren = array("aap","geit","dolfijn");   
7.     $vissen = array ("paling","snoek","haai");   
8.     $vogels = array ("merel","raaf","roodborstje");   
9.        
10.     $dieren = array($zoogdieren,$vissen,$vogels,"mens");   
11.        
12.     echo "<pre>";   
13.     print_r($dieren);   
14.     echo "</pre>";   
15. ?>   

print_r  
 

Print_r is een veelgebruikte functie, waarmee je duidelijk de inhoud en structuur van een array kan 

bekijken. 
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Operatoren 
 
Wanneer je met waarde en/of variabelen wil werken, moet je bepaalde bewerkingen kunnen doen. 
Deze bewerkingen kan je door middel van operatoren. 
 
Plus, min, maal, gedeeld door… zijn operatoren 
In PHP schrijf je deze zo: 

+ (plus van getallen) var z = x + y; 
-(min) var z = x - y; 

*(maal) var z = x * y; 
/ (gedeeld door) var z = x / y; 

% (restwaarde bij deling) var z = x % y; 
++ (plus 1) z++;  

-- (min 1) z--;  
.(samenvoegen) . 

 
Met een gelijkaan (=) wijs je een waarde toe aan een variabele 

1. $naam = "PHP";   

De waarde "PHP" zal in de variabele naam bewaard worden. 
 
Wanneer je een waarde bij de bestaande inhoud wil toevoegen, kan je werken met ".=" 

2. $naam = "PHP";   
3. $naam .= " is actief!";   

De waarde van de variabele "naam" zal na deze code dit zijn: "PHP is actief" 
 
Dezelfde logica gaat op voor volgende operatoren: 
.= (tekst toevoegen aan bestaande data) 
+= (getallen optellen bij bestaande data) 
-= 
*= 
/= 
%= 
 
Wanneer je 2 stukken tekst bij elkaar wil voegen, kan je werken met een punt teken (.). 

1. $naam = "PHP";   
2. echo ("<h1>" . $naam . " is actief op deze computer. </h1><br>Hoera!!");   

 
Zoals je kan zien, kan je met . meerder stukken aan elkaar "plakken" (concatenatie). 
Zoals je misschien ook merkte, kan je in de uitvoer van je PHP, html code toevoegen. 
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Controle structuren 

Beslissingsstructuren 

If-else & if-elseif-else 
 

De if - else structuur is een zeer veel gebruikte beslissingsstructuur in vele programmeertalen. 

Aan de hand van een vraagstelling (een conditie) kan je een bepaalde blok code laten uitvoeren, of 

een andere. Afhankelijk van het antwoord zal het programma dus bepaalde code starten of 

overslagen. 

De typische structuur voor deze beslissingsstructuur: 

1. if (voorwaarde){   
2.    /*hier komt de code indien waar*/   
3. }else{   
4.    /*Hier komt de code indien nietwaar  */   
5. }   

Dit kan je bijna lezen. Je leest dan "Als de voorwaarde waar is, dan doe ik dit… indien niet, dan doe ik 

de code tussen de else accolades. 

Een else is niet strikt noodzakelijk om deze structuur te gebruiken. 

Een uitbreiding op deze structuur is, als je de else uitbreidt met een nieuwe if structuur. Dan krijg je 

dus een  

If (voorwaarde){ 

}elseif( nieuwe voorwaarde){ 

}else{ 

} 

In het volgende voorbeeld, gebruiken we de structuur voor een gepaste aanspreking te maken. 

We maken een Datum object aan, en vragen daar de uren van op. 

Indien het uur dat we hiervan terugkrijgen (dat is dus het huidige uur), kleiner is dan 12 weten we 

dat het nog voormiddag is, en zeggen we "Goeiemorgen!". Indien het uur groter is, maar kleiner dan 

de volgende voorwaarde zal het systeem "Goeiedag" zeggen… enzo verder… 
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Het voorbeeld in code: 

1. <!DOCTYPE html>   
2. <html>   
3.     <head>   
4.     <title></title> 
5.     </head>    
6.     <body> 
7.     <?php   
8.    
9.     $uur = date('H');     
10.    
11.     if ($uur < 12){   
12.         echo("Goeiemorgen !");   
13.     }elseif($uur < 17){   
14.         echo ("Goeiedag !");   
15.     }elseif($uur < 23){   
16.         echo ("Goeieavond !");   
17.     }else{   
18.         echo ("Goeienacht !");   
19.     }   
20.        
21.     ?>   
22.     </body>   
23. </html>   

 

Switch 
 

De switch structuur kan men gebruiken wanneer er keuze gemaakt moet worden tussen 

verschillende mogelijke waardes. Elke waarde geeft je de mogelijkheid om andere acties uit te 

voeren. 

Typisch ziet de structuur er zo uit: 

1. switch($n)   
2. {   
3. case 1:   
4.   // voer deze code uit   
5.   break;   
6. case 2:   
7.   // voer deze code uit   
8.   break;   
9. default:   
10.   // voer deze indien de case niet in bovenstaande voorkwam...   
11. }   

Bovenaan de controlestructuur wordt een expressie geëvalueerd. In het bovenstaande voorbeeld 

"$n". Deze waarde (dis is meestal een variabele) wordt dan per case afgetoetst.  

Indien deze gevonden wordt, zal de code in deze case uitgevoerd worden. Deze case wordt dan 

afgesloten met het codewoord "break;". 

Break zorgt ervoor dat de uitvoering stopt in de switch structuur. 

Nog een voorbeeldje:  
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In dit voorbeeld vragen we de dag van de huidige datum. De waarde hiervan komt dan in de 

variabele dag te staan. Dan gaan we per case statement, deze waarde vergelijken met een nummer. 

Indien gevonden, wordt er een nieuwe variabele 'x' gevuld met een tekst "Vandaag is het…". 

1. $dag= Date(‘d’);   
2. switch ($dag)   
3. {   
4. case 0:   
5.   $x="Vandaag is het zondag !";   
6.   break;   
7. case 1:   
8.   $x="Vandaag is het maandag";   
9.   break;   
10. case 2:   
11.   $x="Vandaag is het dinsdag";   
12.   break;   
13. case 3:   
14.   $x="Vandaag is het woensdag";   
15.   break;   
16. case 4:   
17.   $x="Vandaag is het donderdag";   
18.   break;   
19. case 5:   
20.   $x="Vandaag is het vrijdag";   
21.   break;   
22. case 6:   
23.   $x="Vandaag is het zaterdag";   
24.   break;   
25. }   

Nog een ander voorbeeld: een geheimschrift machine: 

1. <?php   
2.    
3. function geheim($tekst){   
4.       
5.    $gecodeerdeUitvoer = "";   
6.    $tekst = strtoupper($tekst);   
7.    $uitvoer = "";   
8.    // haal alle letters uit de tekst   
9.    for ($i=0; $i<strlen($tekst) ; $i++) {   
10.       switch ($tekst[$i]){   
11.          case "A":   
12.             $uitvoer .= "B";   
13.             break;   
14.          case "B":   
15.             $uitvoer .= "C";   
16.             break;   
17.          case "C":   
18.             $uitvoer .= "D";   
19.             break;   
20.          case "D":   
21.             $uitvoer .= "E";   
22.             break;   
23.          case "E":   
24.             $uitvoer .= "F";   
25.             break;   
26.          case "F":   
27.             $uitvoer .= "G";   
28.             break;   
29.          case "G":   
30.             $uitvoer .= "H";   



Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven - 2013 

H
o

o
fd

st
u

k:
 O

p
er

at
o

re
n

 

2

 6
 

31.             break;   
32.          case "H":   
33.             $uitvoer .= "I";   
34.             break;   
35.          case "I":   
36.             $uitvoer .= "J";   
37.             break;   
38.          case "J":   
39.             $uitvoer .= "K";   
40.             break;   
41.          case "K":   
42.             $uitvoer .= "L";   
43.             break;   
44.          case "L":   
45.             $uitvoer .= "M";   
46.             break;   
47.          case "M":   
48.             $uitvoer .= "N";   
49.             break;   
50.          case "N":   
51.             $uitvoer .= "O";   
52.             break;   
53.          case "O":   
54.             $uitvoer .= "P";   
55.             break;   
56.          case "P":   
57.             $uitvoer .= "Q";   
58.             break;   
59.          case "Q":   
60.             $uitvoer .= "R";   
61.             break;   
62.          case "R":   
63.             $uitvoer .= "S";   
64.             break;   
65.          case "S":   
66.             $uitvoer .= "T";   
67.             break;   
68.          case "T":   
69.             $uitvoer .= "U";   
70.             break;   
71.          case "U":   
72.             $uitvoer .= "V";   
73.             break;   
74.          case "V":   
75.             $uitvoer .= "W";   
76.             break;   
77.          case "W":   
78.             $uitvoer .= "X";   
79.             break;   
80.          case "X":   
81.             $uitvoer .= "Y";   
82.             break;   
83.          case "Y":   
84.             $uitvoer .= "Z";   
85.             break;   
86.          case "Z":   
87.             $uitvoer .= "A";   
88.             break;   
89.          default:   
90.             $uitvoer .= " ";   
91.       }   
92.    }   
93.    
94.      return ("in geheimschrift: " . $uitvoer);   
95. }   
96.    
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97. echo geheim("abc PHP dit is een test tekst");   
98.    
99. ?>   

 

Lus structuren 
 

Lus structuren geven de mogelijkheid om bepaalde stukken code 1 of meerdere keren uit te voeren. 

Er bestaan een aantal mogelijke lussen: de for-loop, de while en de do-while loop. 

 

De for herhalingslus 
 

De for loop is een van de meest gebruikte lussen. Dankzij een eenvoudige structuur, kan je met de 

for loop makkelijk code gaan herhalen. 

1. for ($i=0; $i<5; $i++)   
2. {   
3.   Echo ("teller : " . i) ;   
4. }   

De for lus bestaat uit een aanroep van de "for" met daarin 3 argumenten. 

Eerst definieer je een variabele voordat de loop start ($i = 0) 

Dan definieer je de conditie wanneer de loop moet uitgevoerd worden. ($i<5) 

Dan zeg je wat er moet gebeuren per cyclus van de loop ($i++) = tel 1 op bij de variabele $i. 

 

De foreach herhalingslus 
 

De foreach loop wordt voornamelijk gebruikt om te lussen over verschillende elementen van een 

array of object. 

5.   <?php 
6.     $arr = array(1, 2, 3, 4); 
7.     foreach ($arr as $value) { 
8.       echo $value * 2; 
9.     } 
10.      
11.     // resultaat zal zijn : 2,4,6,8 
12.    
13.   ?> 
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De While loop 
 

De while loop zal een blok code uitvoeren, zolang een gegeven voorwaarde waar is. 

Bij het maken van een while loop geef je tussen de haken een conditie mee, waarop getest moet 

worden. Wanneer deze “waar” is, zal de code uitgevoerd worden. Opgelet voor oneindige lussen! 

1. while ($i<5)   
2. {   
3.   echo ("teller : " . $i);   
4.   $i++;   
5. }   

Bij elke uitvoering van de lus, zal de tekst uitgeschreven worden, en vervolgens de teller $i met 1 

verhoogd worden. Voor de volgende iteratie van de lus start, zal er eerst getest worden of deze 

conditie ($i<5) nog waar is. 

De Do/While loop 
 

De do while loop is een variatie op de gewone while loop. Het verschilt van deze vorige doordat je 

eerst uitvoert, en dan pas test op de conditie. (dus er is zowieso een uitvoering van de code) 

1. do   
2. {   
3.   echo ("teller : " . $i);   
4.   $i++;   
5. }while ($i<5);   

Break 
 

Het break woord, geeft aan dat je de lus wenst te doorbreken, en deze dus stopt. 

Wanneer je dit gebruikt in een lus, zal de lus onderbroken worden, en verder gaan met de code na 

de lus… 

1. for ($i=0;$i<10;$i++)   
2. {   
3.   if ($i==3)   
4.   {   
5.     break;   
6.   }   
7.   echo( "teller " . $i );   
8. }   

Dit zal als uitvoer hebben: 

teller 0 
teller 1 
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teller 2 

 

Continue 
 

Continue geeft aan dat je een bepaalde stap in de lus wil overslaan, maar de lus op zich nog wel 

verder gezet zal worden. 

1. for ($i=0;$i<5;$i++)   
2. {   
3.   if ($i==3)   
4.   {   
5.     continue;   
6.   }   
7.   echo ( "teller " . $i );   
8. }   

 

Dit zal als uitvoer hebben: 

teller 0 
teller 1 
teller 2 
teller 4 
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Klasses en Objecten 

theorie 
In PHP kan je aan de hand van een klasse (class) een theoretische beschrijving geven van een 

bepaald element. Deze theoretische beschrijving, kan je dan aanroepen om er een ‘instantie’ van te 

maken. 

Concreet: Stel, je beschrijft een theoretische omschrijving van een kat. Deze kat heeft bepaalde 

eigenschappen (kleur, gewicht, geslacht…) en ook bepaalde functies (slaap, eet, loop, jaag…) 

Stel dat je thuis een kat hebt rondlopen, dan kan je deze concrete kat aanmaken in PHP volgens het 

vooraf gemaakte model (class). 

Stel dat je nog een 2de kat zou hebben, kan je deze eveneens concretiseren aan de hand van dezelfde 

theoretische kat. Je kan deze code dus meerdere keren gebruiken, zonder alles opnieuw te moeten 

herschrijven. 

Dit principe is in vogelvlucht ‘object georiënteerd’ denken en programmeren. 

Theorie = class 

De echte kat = object. 

Het object is dus een concrete instantie van een class. 

PHP bestand “class.kat.php”: 

1. <?php   
2.    
3.    
4.     class kat{   
5.    
6.         public $kleur;   
7.         public $heeftStaart;   
8.         public $geslacht;   
9.         public $naam;   
10.         public $soort;   
11.    
12.    
13.         public function slaap(){ 
14.              Echo “prrr prrr prrr”; 
15.         }   
16.    
17.         public function toString(){   
18.             echo "Deze kat heet" . $this->naam;   
19.         }   
20.    
21.     }   
22.    
23. ?>   
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Het test-bestand, waarin we voorgaande document toepassen: 

1. <?php   
2.    
3.     include_once("class.kat.php");   
4.    
5.     $kat1 = new kat();   
6.     $kat1->naam = "James";   
7.     $kat1->heeftStaart = true;   
8.     $kat1->geslacht = "kater";   
9.     $kat1->soort = "een goei vraag";   
10.    
11.     echo "Tom's kat heet: " . $kat1->naam;   
12.    
13.     $kat1->toString();   
14.    
15.  
16.     $kat2 = new kat();   
17.     $kat2->naam = "Rikske";   
18.     $kat2->heeftStaart = false;   
19.     $kat2->geslacht = "kater";   
20.     $kat2->soort = "staartloze kat";   
21.    
22.     $kat2->toString();   
23.    
24.    
25. ?>   

Zoals je kan zien, maken we 2 katten (kat1 en kat2). 

Beide geven we bepaalde eigenschappen (naam, staart, geslacht…) en voor beide roepen we 

bepaalde functies op. (toString). 

Zoals je kan zien, moeten we bij het maken van kat2, niet opnieuw deze theoretische kat te maken. 

We gebruiken deze class om het object aan te maken. 

1. $kat2 = new kat(); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven - 2013 

H
o

o
fd

st
u

k:
 K

la
ss

es
 e

n
 O

b
je

ct
e

n
 

3

 2
 

Een ander voorbeeld:  

In dit voorbeeld maken we een class User, waarbij we de elementen private maken. Dat wil zeggen, 

dat deze niet rechtstreeks kunnen gebruikt worden buiten deze klasse. 

Om de eigenschappen te kunnen gebruiken, moeten we via de public functies gaan, welke wel 

toegang hebben tot deze eigenschappen (zij hebben toegang, omdat ze wél in deze klasse zitten). 

 

1. <?php   
2.    
3.     class User{   
4.    
5.         private $voornaam;   
6.         private $achternaam;   
7.         private $email;   
8.         private $wachtwoord;   
9.    
10.         public function getVoornaam(){   
11.             return $this->voornaam;   
12.         }          
13.         public function setVoornaam($n){   
14.             $this->voornaam = $n;   
15.         }   
16.         public function getAchternaam(){   
17.             return $this->achternaam;   
18.         }          
19.         public function setAchternaam($n){   
20.             $this->achternaam = $n;   
21.         }   
22.         public function getEmail(){   
23.             return $this->email;   
24.         }          
25.         public function setEmail($n){   
26.             $this->email = $n;   
27.         }   
28.         public function getWachtwoord(){   
29.             return $this->wachtwoord;   
30.         }          
31.         public function setWachtwoord($n){   
32.             $this->wachtwoord = $n;   
33.         }   
34.    
35.     }   
36.    
37.    
38. ?>   
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Sessievariabelen 
Wanneer je in PHP variabele op meerder pagina’s wil gebruiken, kan je gebruik maken van sessie 

variabelen. Deze variabelen worden opgeslagen in een tijdelijke variabele die zijn waarde zal 

behouden, zolang de sessie actief is. 

De typische levensduur van een sessie in PHP is 24 minuten. Dit wil zeggen, als je een sessie start, en 

dan 24 minuten niets meer doet op de pagina, de sessie vervalt, en de sessievariabelen hun waarden 

verliezen. 

Een typisch gebruik van sessie variabelen is een inlog-systeem. Stel, je moet inloggen op de 

applicatie, met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan inloggen, en een sessie wordt gestart. 

Wanneer je nu een bepaalde tijd (typisch 24 minuten) niets onderneemt, zal de sessie vervallen, en 

ben je dus niet meer aangelogd (voor de veiligheid is dit prima, dan kan er geen ongewenste inlog 

gebeuren als je even van de pc weg bent…) 

Sessie starten 
Bovenaan je pagina typ je volgende regel: 

1. session_start();   

Dit wil zeggen, dat je een sessie start.  

BELANGRIJK: deze regel MOET op elke pagina staan, waar je gebruik wil maken van de sessie! 

Sessie variabele aanmaken 

1. $_SESSION['loginNaam'] = $voornaam . " " . $naam;   

Via de $_SESSION[] kan je een nieuwe variabele aanmaken. Je geeft een naam (tussen de quotes), en 

geeft deze een waarde. Opgelet, als deze reeds bestaat, overschrijf je de waarde die momenteel 

bewaard werd. 

Sessie variabele gebruiken 
Wanneer je de waarde die bewaard wordt in de sessie variabele, kan je deze gewoon aanroepen, 

door middel van de naam van de sessievariabele tussen de vierkante haken van de sessie te zetten. 

1. echo "Mijn naam is : " . $_SESSION['loginNaam'];   
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Sessie variabele verwijderen 
Wanneer je een bepaalde sessievariabele niet meer wenst te gebruiken, en deze wil verwijderen, 

kan je dit doen door gebruik te maken van het unset commando. 

1. unset($_SESSION['loginNaam']);   

 

Sessie stoppen 
De gehele sessie verwijderen, bv. Bij het afloggen van je systeem, doe je door de sessie te 

‘destroyen’. 

1. session_destroy();   

voorbeeld: winkellijstje 

1. <?php   
2. session_start();   
3. $_SESSION['inhoud'];   
4. ?>   
5.    
6. <!DOCTYPE html>   
7. <html>   
8.     <head>   
9.         <title>Winkellijstje</title>   
10.         <style></style>   
11.         <script></script>   
12.     </head>   
13.     <body>   
14.            
15.         <?php   
16.         if(isset($_POST['submit']))    
17.         {    
18.             $_SESSION['inhoud'] .=  $_POST['invoer'] . "\n";   
19.         }   
20.         if(isset($_POST['legen']))    
21.         {    
22.             $_SESSION['inhoud'] =  "";   
23.         }   
24.         ?>   
25.    
26.         <div id="container">   
27.             <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">   
28.                 <input type="text" name="invoer"><br>   
29.                 <input type="submit" name="submit" value="voeg toe aan lijst">   
30.                 <input type="submit" name="legen" value="maak lijst leeg"><br>   
31.             </form>   
32.             <textarea id="inhoudFile" rows=30 cols=50><?php   
33.                     echo $_SESSION['inhoud'];   
34.                 ?>   
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Werken met POST en GET 
Wanneer je data van de ene pagina naar een andere pagina wil doorsturen, kan je dat door gebruik 

te maken van post en/of get.  

Meestal gaat dit samen met een formulier, waarin je de velden die je wil opvragen zet. 

Stel, je maakt een formulier waar je data van een persoon wil opvragen: voornaam, achternaam, 

emailadres en wachtwoord. 

1. <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post">   
2.     voornaam:    
3.         <input type="text" size="27" name="voornaam" placeholder="Voornaam"    
4.                     style="width: 300px;" autofocus><br>   
5.     Achternaam:    
6.         <input type="text" size="27" name="achternaam" placeholder="Achternaam"    
7.                     style="width: 300px;"><br>   
8.     Email:    
9.         <input type="text" size="27" name="email" placeholder="E-mail adres"    
10.                     style="width: 300px;"><br>   
11.     Wachtwoord:    
12.         <input type="password" size="27" name="wachtwoord" placeholder="Wachtwoord"

                    style="width: 300px;"><br>   
13.    
14.     <button type="submit" name="submit">Bewaar</button>   
15. </form>   

Zoals je kan zien, zijn er verschillende soorten van input velden. “Text” zal leesbare tekst bevatten. 

Dat is niet zo geschikt voor het doorgeven van wachtwoorden, aangezien je anders het ingegeven 

wachtwoord gewoon zou kunnen lezen. Beter voor wachtwoorden, is het gebruik van het type 

‘password’.  

Er bestaan nog types van input velden: hidden (niet zichtbaar), submit (knop om te versturen)… 

BELANGRIJK : Als je data wil doorsturen via POST of GET, moet je de elementen een name 

attibruut geven! name="email" . Deze naam, zal je gebruiken om de waardes terug uit de url uit te 

lezen! 

Action 
Zoals je bovenaan je form (formulier) kan zien, is er telkens een ‘action’ eigenschap. Hier ga je 

bepalen naar waar je gegevens zullen verstuurd worden. Dit is meestal een url (een pagina) waar je 

dan op zijn beurt deze gegevens zal gaan verwerken (bv. Opslaan in een databank). 

Als je wil versturen naar dezelfde pagina, waarop je momenteel al bent, kan je gebruik maken van de 

PHP notatie “$_SERVER['PHP_SELF'] ” , wat wil zeggen ‘naar mezelf’. 
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Method 
De method bepaald de manier waarop je data zal doorsturen. Er zijn 2 veelgebruikte manieren: de 

post en de get. 

GET 
Als je verstuurd via de GET methode, zal je zien dat alle data die je verstuurd via de url van de pagina 

zichtbaar worden. De verschillende variabelen worden opgelijst in de url, telkens met een 

ampersand ertussen, als een paar naamVariabele=waarde. 

Vb. 

http://www.mijnsite.be?naam=martijn&achternaam=waeyenbergh&mail=martijn@gmail.com 

Zoals je kan zien, zie je de verschillende elementen (naam, achternaam, mail) verschijnen, telkens 

met de waardes erachter, met een gelijkaanteken. De waardes worden gescheiden door gebruik te 

maken van de ampersand (&). Behalve de eerste, daar gebruik je het vraagteken (?). 

 

POST 
 

Als je verstuurd via de POST, zullen de gegevens versruurd worden, zonder dat de gebruiker deze 

kan zien. In principe zullen deze net zoals bij de GET verstuurd worden, maar deze zijn niet zichtbaar 

via de url van de pagina. Als je deze gegevens terug wil opvragen wanneer deze binnenkomen (op de 

ontvangende pagina dus (kijk bij method), kan je dit via de PHP variabele $_POST[‘naamVanDeVar’]. 

Omdat het soms niet evident is om de data die verstuurd wordt via de POST na te kijken, kan je 

gebruik maken van plugins in je browser om deze te bekijken. Een van mijn favoriete plugins om dit 

te zien, is de httpfox in firefox. (gratis plugin in firefox) 

 

Testen of er data binnenkomt op de pagina  
 

if (isset($_POST['submit'])){ 

 // er is een submit binnengekomen… 

} 

Data komt binnen via een POST of een GET, en dit kan je testen. Is er data binnengekomen? 

Alle data die verstuurd wordt via de post of get, zal zicht bevinden in de variabele (array) $_POST of 

de $_GET. Deze kan je eventueel ook opvragen met de variabele $_REQUEST. 

http://www.mijnsite.be/?naam=martijn&achternaam=waeyenbergh&mail=martijn@gmail.com
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Verbinden naar Databank  
Wanneer je vanuit PHP wil verbinden met een MySQL databank, zal je meestal volgende stappen 

ondernemen: 

 Connecteer naar de databankserver 
 Selecteer de databank 
 Voer een query uit 
 Sluit de databankconnectie af. 

 

Deze verschillende stappen, zal je veel verschillende keren opnieuw uitvoeren. Perfect geschikt dus 

om een class van te maken, en deze op te roepen als je deze functionaliteiten nodig hebt. 

1. <?php   
2.    
3.     class Databank{   
4.    
5.         private $user = "root";   
6.         private $password = "";   
7.         private $databank = "php";   
8.         private $server = "localhost";   
9.         private $connectie;   
10.    
11.         public function databank(){}   
12.    
13.         // connecteer naar databankserver   
14.         public function connecteer(){   
15.             $this->connectie = mysql_connect($this->server,    
16.                 $this->user, $this->password)   
17.             or die("Geen verbinding mogelijk met databank");   
18.             return $this->connectie;   
19.         }   
20.    
21.         // selecteer de databank   
22.         public function selectDB(){   
23.             return mysql_select_db($this->databank);   
24.         }   
25.    
26.         // voer query uit   
27.         public function query($sql){   
28.             $result = mysql_query($sql, $this->connectie)    
29.             or die("Query fout" . $sql);   
30.             return $result;   
31.         }   
32.    
33.    
34.         // sluit de connectie   
35.         public function sluitDB(){   
36.             mysql_close($this->connectie);   
37.         }   
38.    
39.    
40.    
41.     }   
42. ?>   
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1. <?php   
2.    
3.     include_once("class.databank.php");   
4.    
5.    
6.     $db = new Databank();   
7.     $db->connecteer();   
8.     $db->selectDB();   
9.     $sql = "select * from personen";   
10.     $result = $db->query($sql);   
11.     while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {   
12.         echo $row['voornaam'] . " " . $row['achternaam']. "<br>";   
13.     }   
14.    
15.    
16.    
17. ?>   

MySQL in het kort 
SQL is de standaard ‘taal’ om te spreken met databanken.  

 

Data opvragen (SELECT) 
Select *from tabelnaam   Deze query geeft alle velden van de tabel ‘tabelnaam’ terug. 

Select veld1, veld2 from tabelnaam   resultaat: veld1 en veld2  van de tabel ‘tabelnaam’ terug. 

1. <?php   
2.    
3.     include_once("class.databank.php");   
4.    
5.    
6.     $db = new Databank();   
7.     $db->connecteer();   
8.     $db->selectDB();   
9.     $sql = "select * from personen";   
10.     $result = $db->query($sql);   
11.     while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {   
12.         echo $row['voornaam'] . " " . $row['achternaam']. "<br>";   
13.     }   
14.    
15.    
16.    
17. ?>   
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Data toevoegen (INSERT) 
Insert into tabelnaam (veld1, veld2) values (nieuweWaarde1, nieuweWaarde2) 
Met deze query zal je de nieuweWaardes toevoegen aan de tabel tabelnaam 

1. <?php   
2.     include("class.databank.php");   
3.    
4.     if (isset($_POST['submit'])){   
5.         $db = new Databank();   
6.         $db->connecteer();   
7.         $db->selectDB();   
8.         $sql = "   
9.         insert into personen2 (voornaam, achternaam, email, wachtwoord)    
10.         values ('".mysql_real_escape_string($_POST['voornaam'])."',   
11.                 '".mysql_real_escape_string($_POST['achternaam'])."',   
12.                 '".mysql_real_escape_string($_POST['email'])."',   
13.                 '".mysql_real_escape_string($_POST['wachtwoord'])."');";   
14.         $db->query($sql);   
15.         $db->sluitDB();   
16.    
17.   
18.     }   
19.    
20. ?>   

mysql_real_escape_string 
 

De functie “mysql_real_escape_string” zorgt ervoor dat de ingevoerde data op een veilige manier 

in de databank terecht komt. Dat wil zeggen, dat als er bijvoorbeeld een enkele quote (‘) in de tekst 

staat die je wil bewaren, dat deze ‘ge-escaped’ wordt. Dat is nodig, omdat als je dit niet doet, er 

fouten in je invoer query zullen staan. 

Data aanpassen(UPDATE) 
Update tabelnaam set veldnaam = nieuweWaarde 
pas de waardes van het veld ‘veldnaam’ aan in de tabel ‘tabelnaam’. 

1. <?php   
2.     include("class.databank.php");   
3.    
4.     if (isset($_POST['submit'])){   
5.         $db = new Databank();   
6.         $db->connecteer();   
7.         $db->selectDB();   
8.         $sql = "   
9.         update personen set voornaam = '".mysql_real_escape_string($_POST['voornaam

'])."'";   
10.         $db->query($sql);   
11.         $db->sluitDB();   
12.    
13.     }   
14.    
15. ?>   
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Data verwijderen (DELETE) 
Delete from tabelnaam… 

 

1. <?php   
2.     include("class.databank.php");   
3.    
4.     if (isset($_POST['submit'])){   
5.         $db = new Databank();   
6.         $db->connecteer();   
7.         $db->selectDB();   
8.         $sql = "   
9.         delete from personen where voornaam = '".mysql_real_escape_string($_POST['v

oornaam'])."'";   
10.         $db->query($sql);   
11.         $db->sluitDB();   
12.    
13.     }   
14.    
15. ?>   
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Voorbeeld: inlogsysteem 
Inlog.php: 

1. <?php   
2.     session_start();   
3.     include("class.databank.php");   
4.    
5.    
6.     if (isset($_POST['submit'])){   
7.         $db = new Databank();   
8.         $db->connecteer();   
9.         $db->selectDB();   
10.         $sql = "select * from personen where email = '".$_POST['email']."' AND wachtwoo

rd = '".$_POST['wachtwoord']."'";   
11.         $resultaat = $db->query($sql);   
12.         if ($row = mysql_fetch_assoc($resultaat)) {   
13.             $_SESSION['loginID'] = $row['id'];   
14.             $_SESSION['loginNaam'] = $row['voornaam'] . " " . $row['achternaam'];   
15.             header('Location: index.php');   
16.         }else{   
17.             echo "Helaas, foute login of wachtwoord. Probeer opnieuw!<br>";   
18.         }   
19.         $db->sluitDB();   
20.     }   
21.    
22. ?>   
23. <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post">   
24.     Email:    
25.         <input type="text" size="27" name="email" placeholder="email"    
26.                     style="width: 300px;" autofocus><br>   
27.     Wachtwoord:    
28.         <input type="password" size="27" name="wachtwoord" placeholder="Wachtwoord"    
29.                     style="width: 300px;"><br>   
30.    
31.     <button type="submit" name="submit">Log in</button>   
32. </form>   

Class.databank.php 

1. <?php   
2.    
3.     class Databank{   
4.    
5.         private $user = "root";   
6.         private $password = "";   
7.         private $databank = "php";   
8.         private $server = "localhost";   
9.         private $connectie;   
10.    
11.         public function databank(){}   
12.    
13.         // connecteer naar databankserver   
14.         public function connecteer(){   
15.             $this->connectie = mysql_connect($this->server,    
16.                 $this->user, $this->password)   
17.             or die("Geen verbinding mogelijk met databank");   
18.             return $this->connectie;   
19.         }   
20.    
21.         // selecteer de databank   
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22.         public function selectDB(){   
23.             return mysql_select_db($this->databank);   
24.         }   
25.    
26.         // voer query uit   
27.         public function query($sql){   
28.             $result = mysql_query($sql, $this->connectie)    
29.             or die("Query fout" . $sql);   
30.             return $result;   
31.         }   
32.    
33.    
34.         // sluit de connectie   
35.         public function sluitDB(){   
36.             mysql_close($this->connectie);   
37.         }   
38.    
39.    
40.    
41.     }   
42. ?>   

Wanneer je ingelogd raakt op de pagina, zal er dus een sessievariabele gezet worden. 
$_SESSION['loginID'] en $_SESSION['loginNaam'] 

Hierdoor wordt het heel gemakkelijk om op elke pagina, waarop je wil testen of je ingelogd bent 

(een afgeschermde pagina dus) volgende regel toe te voegen: 

1. if (!isset($_SESSION["login"])){   
2.     header("Location: login.php");   
3. }   

 

Hierdoor test je of je ingelogd bent, indien niet, zal je geredirect worden naar de inlogpagina… 

(ofwel omdat je nog niet ingelogd bent, ofwel omdat de sessie verlopen is) 

4. <?php   
5. // header.php   
6. // hier kijken we of je ingelogd bent, indien niet, zal je geredirect worden naar l

ogin.php...   
7.    
8. session_start();   
9.    
10. if (!isset($_SESSION["login"])){   
11.     header("Location: login.php");   
12. }   
13.    
14.    
15.    
16. ?>   

Als je deze code in een apart bestandje bewaard, kan je deze includen in elke pagina, die je wil 

afschermen voor niet-ingelogde mensen: 

1. <?php   
2. include('header.php');   
3. ?>   


