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Inleiding & herhaling PHP1
In de cursus PHP1 hebben we de basis mogelijkheden en syntax van PHP besproken.












PHP = serverside scripting  nood aan 'server' (xampp)
php bestanden in htdocs
php tags <?php ?>
variabelen : naamgeving, bereik, types … ($var1)
arrays (eenvoudig en associatieve arrays)
structuren : for, while, if else, switch ...
formulieren met post en get (controle op $_POST met isset() en empty())
sessievariabelen (session_start(), ..)
cookies …
kunnen zoeken in de PHP documentatie / google ...

een eigen CMS maken
De cursus zal 'projectmatig' lopen. Op deze manier kunnen we de leerstof dadelijk toepassen op een
concreet project. We zullen een (Content Management Systeem) maken.

Wat is een CMS?

Onze ambitie hierin is niet het maken van een dergelijk systeem!
Als resultaat willen we een eenvoudig, doch gebruiksvriendelijk CMS maken, waarmee we zelf onze
sites kunnen beheren, maar eventueel ook kunnen gebruiken in websites die we maken voor
klanten. Niet in het minst voor deze laatste groep, dewelke soms absolute digi-beten zijn, willen we
de interface en de werking zo clean en eenvoudig mogelijk maken. "Less is more"
Als inspiratie of voorbeelden van waarnaar we willen werken, kan je online een kijkje nemen naar
bestaande (commerciële) producten:

Pulsepro, perch cms, pico cms, tiny cms, …
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Een CMS of Content Management Systeem is een systeem waarmee je de content (inhoud) van je
site kan beheren. Enkele bekende spelers op de markt zijn Joomla, Drupal en Wordpress…
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Analyse van het project
Wanneer we een nieuw project beginnen, is het heel belangrijk om een grondige analyse te maken
van de vraag. Dit kunnen we doen aan de hand van use-cases.
Een use-case is een bechrijving van een gedrag. Met Andere woorden, een use-case beschrijft “wie”
“wat” gaat doen. Op deze manier, komen we tot een volledig overzicht van alle nodige acties en
rollen voor ons nieuw systeem.
We werken telkens met “wie”, dit is de persoon die de actie triggert.

De “actor” doet iets… dit geven we weer in een elips-vormige figuur.
Soms zijn er meerdere ‘actors’, en soms zijn er ook meerdere acties.

Een eenvoudige voorbeeld:

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

Een user kan inloggen, en komt daarmee op de ingelogede versie van het systeem. Indien hij
ingelogd is, kan hij ook uitloggen, en terug naar de startpagina gaan.
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Fase 1 : de file explorer
Als we via PHP een overzicht willen krijgen van de bestanden en mappen op onze server, kunnen we
een soort van 'file explorer' maken. Deze geeft ons een overzicht van alle aanwezige mappen en
betanden.

getcwd()
Om te weten 'waar' we momenteel op de server zitten (in welke map, welk path), kunnen we
gebruik maken van de functie getcwd().
getcwd() is een functie die ons het huidige path geeft (get Current Working Directory) als tekst.
http://be2.php.net/getcwd
// de huidige directory opvragen
$dir = getcwd();

scandir()
Om de lijst van bestanden en folders te krijgen , kunnen we gebruik maken maken van de functie
scandir()
http://www.php.net/manual/en/function.scandir.php
scandir geeft als resultaat een array terug met alle elementen die hij in de gegeven directory
gevonden heeft, indien hij niets vond, of een fout tegenkwam, retourneert hij 'false'.
// de huidige directory opvragen
$dir = getcwd();

Dit zijn symbolische linken naar eenerzijds de huidige folder (.) of anderzijds, de bovenliggende
folder (..)

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

// een lijst (array) maken met de bestanden/mappen in de folder
$bestanden = scandir ($dir);
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// de array overlopen
for($i=0; $i< count($bestanden); $i++){
echo $bestanden[$i] . "<br>";
}

Als we de scandir uitvoeren, zien we dat er naast onze gewone files en folders ook 2 vreemde
eenden in de bijt zitten: een puntje (.) en tweemaal een puntje (..).

. = de hudige folder
.. = de bovenliggende folder
Om de folders 'doorbladerbaar' te maken, moeten we deze kunnen volgen. Dit kunnen we doen,
door de folders 'aanklikbaar' te maken. Met andere woorden, moeten we in plaats van gewoon de
naam uit te schrijven, hiervan hyperlinks maken.

parameters via de URL
Wanneer we via een hyperlink extra informatie willen meegeven (bijvoorbeeld zoals hier, de naam
van de folder waarin we willen gaan), kunnen we dit aan de hand van dit principe:
http://www.mijnsite.be/index.php?variabele=waarde&variabele2=waarde2
Zoals je kan zien, maken we gebruik van key-value paren. De eerste key laat je voorafgaan door een
vraagteken (?) . De waarde ken je toe aan de key doormiddel van een isgelijkaan teken (=).
Elke volgende variabele dat je op deze manier wil doorgeven, laat je voorafgaan door een
ampersand (&)…
Op deze manier, kan je via de url verschillende waardes doorspelen, van de ene pagina naar
(mogelijk) een andere.
Wat we op dit moment gebruiken, is eigenlijk hetzelfde als wanneer we gegevens versturen via de
GET methode. Deze toont ook alle data in de url (in tegenstelling tot de POST, waarvan je dit niet kan
zien).
voorbeeld van een mogelijke url waarin je de parameter ziet:
http://www.syllabi.be/lessen/PHP2/les1/index.php?file=index.php

is_dir()
Maak van de folders hyperlinks, waarmee je in de folder kan gaan… hoe zie je dat het gevonden
element een folder is? Via een standaard PHP functie is_dir() kan je dit nagaan.

// de array overlopen
for($i=0; $i< count($bestanden); $i++){
if (is_dir($bestanden[$i])){
echo "<a href=''>[" . $bestanden[$i] . "]</a><br>";
}else{
echo $bestanden[$i] . "<br>";
}
}
De url moeten we hier nog aanvullen…
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is_dir() is een standaard functie in PHP die je antwoord op de vraag "Is de gegeven waarde een
geldige folder?"… het antwoord zal eenvoudigweg gewoon ja of neen zijn (true of false), een
boolean waarde dus.
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$_SERVER['PHP_SELF']
Wanneer we willen verwijzen naar dezelfde pagina (de pagina waarop we momenteel aan het werk
zijn) kan je dit eenvoudig doen door gebruik te maken van de PHP globale variabele
$_SERVER['PHP_SELF'].
Deze geeft als resultaat de url van de huidige pagina.
Het voordeel van het werken op deze manier (en niet met de url vast te schrijven), ga je pas echt
merken, wanneer je deze pagina zou verplaatsen op een andere plaats. Dan zou het vast adres niet
meer kloppen, in tegenstelling tot de $_SERVER['PHP_SELF'] wel!

$_SERVER['PHP_SELF']

Returns the filename of the currently
executing script

$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']

Returns the version of the Common
Gateway Interface (CGI) the server is
using

$_SERVER['SERVER_ADDR']

Returns the IP address of the host server

$_SERVER['SERVER_NAME']

Returns the name of the host server (such
as www.w3schools.com)

$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']

Returns the server identification string
(such as Apache/2.2.24)

$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']

Returns the name and revision of the
information protocol (such as HTTP/1.1)

$_SERVER['REQUEST_METHOD']

Returns the request method used to
access the page (such as POST)

$_SERVER['REQUEST_TIME']

Returns the timestamp of the start of the
request (such as 1377687496)

$_SERVER['QUERY_STRING']

Returns the query string if the page is
accessed via a query string

$_SERVER['HTTP_ACCEPT']

Returns the Accept header from the
current request

$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] Returns the Accept_Charset header from
the current request (such as utf-8,ISO8859-1)
$_SERVER['HTTP_HOST']

Returns the Host header from the current
request

$_SERVER['HTTP_REFERER']

Returns the complete URL of the current
page (not reliable because not all useragents support it)
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Er bestaan nog meer van deze varianten, een kort lijstje met de meest gebruikte:
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$_SERVER['HTTPS']

Is the script queried through a secure
HTTP protocol

$_SERVER['REMOTE_ADDR']

Returns the IP address from where the
user is viewing the current page

$_SERVER['REMOTE_HOST']

Returns the Host name from where the
user is viewing the current page

$_SERVER['REMOTE_PORT']

Returns the port being used on the user's
machine to communicate with the web
server

$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']

Returns the absolute pathname of the
currently executing script

$_SERVER['SERVER_ADMIN']

Returns the value given to the
SERVER_ADMIN directive in the web
server configuration file (if your script runs
on a virtual host, it will be the value
defined for that virtual host) (such as
someone@w3schools.com)

$_SERVER['SERVER_PORT']

Returns the port on the server machine
being used by the web server for
communication (such as 80)

$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']

Returns the server version and virtual host
name which are added to servergenerated pages

$_SERVER['PATH_TRANSLATED']

Returns the file system based path to the
current script

$_SERVER['SCRIPT_NAME']

Returns the path of the current script

$_SERVER['SCRIPT_URI']

Returns the URI of the current page

echo "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?dir=".$bestanden[$i]."'>[" .
$bestanden[$i] . "]</a><br>";

Het resultaat van deze echo zal zoiets zijn:
http://www.syllabi.be/lessen/PHP2/les1/index.php?dir=site
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Als we van de folders niet alleen de naam willen weergeven, maar deze aanklikbaar en volgbaar via
een hyperlink willen maken, kunnen we dit doen volgens dit principe:
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isset() en empty()
Nakijken of er een folder aangeklikt is, doen we door na te gaan of we via de url een vraag krijgen
met 'dir' als key?
Stel, we klikken op de hyperlink die ons in de volgende folder zal brengen.
Onze url ziet er zo uit: http://www.syllabi.be/lessen/PHP2/les1/index.php?dir=site
Nu kunnen we nagaan of er effectief een GET variabele via de url binnenkomt.
Dit testen we door de isset() of de empty() functie te gebruiken.
Isset() test of de variabele bestaat, empty() test daarenboven ook nog of deze al dan niet leeg is.
OPGELET met empty  wanneer de variabele dat je test een waarde nul heeft (0), ziet empty() dit
ook als een lege!
// een directory ingaan of verlaten…
if(isset($_REQUEST['dir'])){
$_SESSION['path'] = $_SESSION['path'] . "/" . $_REQUEST['dir'];
$_SESSION['status'] = "";
$_SESSION['file'] = "";
}

Wanneer we dit allemaal gebruiken, kunnen we al een online file explorer maken van onze CMS.
Dit geeft ons de mogelijkheid om de files die online staan, ook daadwerkelijk op te lijsten en in een
volgende fase ook te kunnen bewerken.

Inhoud van een file lezen en schrijven:
lezen:
file_get_contents( pad naar file)

schrijven:
file_put_contents( pad naar file, inhoud van de file)

de inhoud van een file schrijven (in 1 instructie) = file_put_contents( pad naar file,
inhoud van de file)
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de inhoud van een file lezen (in 1 instructie) = file_get_contents( pad naar file)
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Data via de url meegeven, kan je best 'klaarmaken' om via deze weg te reizen (in
de url mogen bijvoorbeeld geen spaties voorkomen):

urldecode
urldecode => dit geeft de mogelijkheid om via de url 'vreemde tekens'
door te geven (zoals bv. spaties)

htmlentities en html_entity_decode
htmlentities en html_entity_decode => dit geeft de mogelijkheid om te
encoden zodat deze niet als html geïnterpreteerd wordt.

In deze versie van de CMS gaan we werken als een ‘file-base’ systeem. Dat wil zeggen dat alle data
die we willen bewaren, in een file (bestand) zal zitten.
Dit in tegenstelling tot een systeem waarbij er gebruik gemaakt wordt van een databank.
Beide systemen hebben voor- en nadelen. Een groot voordeel van een file-based systeem, is dat er
geen extra databank server nodig om het geheel te laten draaien.
Het nadeel van bestanden tegenover een databank is dat dit minder makkelijk werkt. Als je data wil
aanpassen, verwijderen of toevoegen, is een tekstbestand veel minder flexibel dan een databank.

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

Verder tijdens de lessen zien we verschillende vormen, zowel file-based als databank gerichte
oplossingen.
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<?php
session_start();
// indien er geen path gegeven is, zal hij de huidige working
directory gebruiken
if (empty($_SESSION['path'])){
$_SESSION['path'] = getcwd();
}
// reset --> alle sessievariabelen terug leeg maken
if (isset($_REQUEST['reset'])){
session_destroy();
header('Location: '.$_SERVER['PHP_SELF']);
}
// een dir up
if (isset($_REQUEST['up'])){
$mapnaam = dirname($_SESSION['path']);
$_SESSION['path'] = $mapnaam;
}
// een directory ingaan of verlaten...
if(isset($_REQUEST['dir'])){
$_SESSION['path'] = $_SESSION['path'] . "/" . $_REQUEST['dir'];
$_SESSION['status'] = "";
$_SESSION['file'] = "";
}
// een file openen
if (isset($_REQUEST['file'])){
$_SESSION['file'] = $_REQUEST['file'];
//$_SESSION['fileInhoud'] = file_get_contents($_SESSION['path']
. "/" . $_REQUEST['file']);
$_SESSION['status'] = "";
}

// een lijst (array) maken met de bestanden/mappen in de folder
$bestanden = scandir ($_SESSION['path']);
?>
<!doctype html>
<html>
<head><title>Les1</title></head>
<body>
LIJST VAN BESTANDEN<br>
<?php
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// Als er er via de url een 'save' commando is, gaan we de huidige
inhoud van de textarea bewaren als file (degene die geopend is)
if (isset($_REQUEST['save'])){
bewaarFile(urldecode($_REQUEST['f']));
}
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// de array overlopen
for($i=0; $i< count($bestanden); $i++){
if ($bestanden[$i] == "."){
continue;
}
if ($bestanden[$i] == ".."){
echo "<a href='". $_SERVER['PHP_SELF'] .
"?up=1'>..</a><br>";
continue;
}
if (is_dir($_SESSION['path'] . "/" . $bestanden[$i])){
echo "<a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?dir=".$bestanden[$i]."'>[" .
$bestanden[$i] . "]</a><br>";
}else{
echo "<a
href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?file=".$bestanden[$i]."'>" .
$bestanden[$i] . "</a><br>";
}
}

/* functie om de inhoud van de textarea weg te schrijven naar de
file die open staat...
we checken ook nog even of de file beschrijfbaar is --> indien niet
tonen we de toegangsrechten en proberen we deze aan te passen... */

/* Als er een file geselecteed was; zullen we de inhoud ervan tonen
in een textarea... als formulier, om zo eventuele wijzigingen door
te sturen...*/
if (!empty($_SESSION['file'])){
echo "<form action='". $_SERVER['PHP_SELF'] . "?f=" .
urlencode($_SESSION['file'])."' method='POST'>";
?>
<br><hr>
Open file: <?php echo $_SESSION['path'] . "/" .
$_SESSION['file']?><hr>
<textarea cols=100 rows=30 name="inhoudFile">
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function bewaarFile($filenaam){
if (is_writable($filenaam)) {
file_put_contents
($filenaam,html_entity_decode($_REQUEST['inhoudFile']));
echo html_entity_decode($_REQUEST['inhoudFile']);
$_SESSION['status'] = "saved !";
}else{
echo "rechten : " . fileperms($filenaam) . "<br>";
chmod($filenaam, 0777);
echo "error bij het schrijven <br>";;
}
}
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<?php
echo htmlentities (file_get_contents($_SESSION['path'] . "/" .
$_SESSION['file']));
?>
</textarea><br>
<input type='submit' name='save' value='bewaar'>
<?php
}
/*hier kunnen we tonen wat het resultaat van de bewerking was
(saved..)*/
if (!empty($_SESSION['status'])){
echo $_SESSION['status'];
}
?>
<hr>

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

<a href="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>?reset">RESET</a>
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Inlog system
Wanneer we werken met een online gedeelte, waarop je inhoud van je website kan aanpassen, is
het uiteraard van belang dat niet zomaar iedereen hier toegang tot heeft. Om deze pagina’s niet
toegankelijk te laten voor iedereen, is er nood aan een ‘afscherm’ systeem.
Afschermen is 1, maar diffrentiatie in wat je wel en niet mag is iets anders. Stel dat je verschillende
mensen, verschillende toegangen wil geven, dan moet je kunnen instellen wie wat mag.
Een veel gebruikte manier om dergelijk systeem te maken, is te werken met gebruikers en rollen.

Gebruikers
De gebruikers zijn de mensen met een inlog en een wachtwoord, dewelke toegang hebben tot je
systeem. Je kan opteren om te werken met 1 inlog (iedereen gebruikt hetzelfde inlog/wachtwoord)

Rollen
Wanneer je meerdere gebruikers wil toelaten, elk met zijn eigen bevoegdheden, moet je gaan
werken met rollen. Een rol bepaald wat je mag/kan.
Ook de rollen kan je op verschillende manieren implementeren in je systeem. Soms opteren we om
te werken met ‘benoemde’ rollen (we maken effectief de verschillende rollen, en geven deze een
naam bv: administrator, editor, auteur, commentator…)
Of we werken met een zelfde systeem, maar dan aan de hand van een waarde. Een veel gebruikte
manier is werken met een numerieke waarde. Stel dat je een waarde krijgt van 0 tot 100, waarbij
100 wil zeggen dat je alles kan, en 0 dat je eigenlijk niets meer kan. Je hebt dan 99 tussen waardes,
die telkens een bepaalde rol kunnen zijn.

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

Er bestaan verschillende manieren om een deel van je website af te schermen: een overzicht.
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Versie 1 : inloggen met vaste users en wachtwoorden ( hard-coded is het script)

Versie 1 : inloggen met vaste users en wachtwoorden ( hard-coded is het script)
<?php
session_start();

index.php

// uitloggen...
if(isset($_GET['loguit']))
{
unset($_SESSION['ingelogdeUserV1']);
header('Location: ' . $_SERVER['PHP_SELF']);
}
if (!isset($_SESSION['ingelogdeUserV1'])){
// de lijst van gebruikers...
$users = array(
'admin'=>'secret',
'user1'=>'secret1'
);
// er werd via het formulier verstuurd...
if(isset($_POST['submit']))
{
// kijken of er een inlog en een wachtwoord 'binnenkomt'
if ( (isset($_POST['inlog'])) && isset($_POST['wachtwoord']) ){
// kijken of er een key (de inlog) bestaat in de array
// indien zo, gaan we het wachtwoord vergelijken met de data van de
post.
if((array_key_exists($_POST['inlog'], $users) ) &&
($users[$_POST['inlog']] == $_POST['wachtwoord'])) {
$_SESSION['ingelogdeUserV1'] = $_POST['inlog'];
header("Location: beveiligdePagina.php");
}else {
//foutieve inlog --> geef de mogelijkheid opnieuw te proberen...
echo "Jammer, inlog en/of wachtwoord is niet correct<br>";
echo "Probeer opnieuw:<br>";
display_login_form();
}
}
}else{
// toon het inlogscherm
display_login_form();
}
}
else{
// je bent al ingelogd...
echo "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?loguit'>uitloggen</a>";
// het inlogscherm tonen...
function display_login_form(){
echo "<form action='".$_SERVER['PHP_SELF']."' method='post'>";
echo "<label style='display: inline-block;width:100px;' for='inlog'>inlog</label>";
echo "<input style='width:100px;' type='tekst' name='inlog'><br>";
echo "<label style='display: inline-block;width:100px;'
for='wachtwoord'>wachtwoord</label>";
echo "<input style='width:100px;' type='password' name='wachtwoord'><br>";
echo "<input type='submit' name='submit' value='inloggen'>";
<h1>TOP SECRET</h1>
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}
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Versie 2 : versie die je kan 'includen' op elke pagina die afgeschermd moet worden

Versie 2 : versie die je kan 'includen' op elke pagina die afgeschermd moet worden
checkInlog.ph
p

<?php
session_start();
if(isset($_GET['loguit']))

// uitloggen...

{
}
if (!isset($_SESSION['ingelogdV2'])){
$users = array(
'admin'=>'secret',
'user1'=>'secret1'
);
if(isset($_POST['submit']))
{
if ( (isset($_POST['inlog'])) && isset($_POST['wachtwoord']) ){
if((array_key_exists($_POST['inlog'], $users) ) && ($users[$_POST['inlog']] ==
$_POST['wachtwoord'])) {
$_SESSION['ingelogdV2'] = $_POST['inlog'];
header("Location: index.php");
}else {
echo "Jammer, inlog en/of wachtwoord is niet correct<br> Probeer
opnieuw:<br>";
display_login_form();
}
}
}else{
display_login_form();
}
}
else{
echo "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?loguit'>uitloggen</a>";
}
function display_login_form(){
echo "<form action='".$_SERVER['PHP_SELF']."' method='post'>";
echo "<label style='display: inline-block;width:100px;' for='inlog'>inlog</label>";
echo "<input style='width:100px;' type='tekst' name='inlog'><br>";
echo "<label style='display: inline-block;width:100px;' for='wachtwoord'>wachtwoord</label>";
echo "<input style='width:100px;' type='password' name='wachtwoord'><br>";
echo "<input type='submit' name='submit' value='inloggen'>";
echo "</form>";
index.php
<?php
// dit kan je op elke pagina zetten die je wil afschermen met een inlogvenster.
// indien hij geen sessievariabele heeft, stuurt hij je terug naar de inlogpagina...
session_start();
if (! isset($_SESSION['ingelogdV2'])){
header('Location: checkInlog.php');
}else{
echo "<a href='checkInlog.php?loguit'>uitloggen</a>";
}
?>
<h1>TOP SECRET</h1>
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unset($_SESSION['ingelogdV2']);
header('Location: checkInlog.php');

1
6

Versie 3 : gebruik maken van een HTTPS (SSL) verbinding voor het versturen van gegevens

Versie 3 : gebruik maken van een HTTPS (SSL) verbinding voor het versturen van gegevens
<?php
session_start();

checkInlog.ph
p

if(isset($_GET['loguit']))
{
unset($_SESSION['ingelogdV2']);
header('Location: checkInlog.php');
}
if (!isset($_SESSION['ingelogdV2'])){
$users = array('admin'=>'secret','user1'=>'secret1');

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

if(isset($_POST['submit']))
{
if ( (isset($_POST['inlog'])) && isset($_POST['wachtwoord']) ){
if((array_key_exists($_POST['inlog'], $users) ) && ($users[$_POST['inlog']] ==
$_POST['wachtwoord'])) {
$_SESSION['ingelogdV2'] = $_POST['inlog'];
$returnPath = substr($_SERVER['REQUEST_URI'], 0,
strrpos($_SERVER['REQUEST_URI'], '/') + 1) . "index.php";
header("Location: http://localhost/".$returnPath);
}else {
echo "Jammer, inlog en/of wachtwoord is niet correct<br>";
echo "Probeer opnieuw:<br>";
display_login_form();
}
}
}else{
display_login_form();
}
}
else{
echo "<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?loguit'>uitloggen</a>";
}
function display_login_form(){
echo "<form action='https://localhost/".$_SERVER['PHP_SELF']."' method='post'>";
echo "<label style='display: inline-block;width:100px;' for='inlog'>inlog</label>";
echo "<input style='width:100px;' type='tekst' name='inlog'><br>";
echo "<label style='display: inline-block;width:100px;' for='wachtwoord'>wachtwoord</label>";
echo "<input style='width:100px;' type='password' name='wachtwoord'><br>";
echo "<input type='submit' name='submit' value='inloggen'>";
echo "</form>";
index.php
<?php
// dit kan je op elke pagina zetten die je wil afschermen met een inlogvenster.
// indien hij geen sessievariabele heeft, stuurt hij je terug naar de inlogpagina...
session_start();
if (! isset($_SESSION['ingelogdV2'])){
header('Location: checkInlog.php');
}else{
echo "<a href='checkInlog.php?loguit'>uitloggen</a>";
}
?>
<h1>TOP SECRET</h1>
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Versie 4 : we bewaren de gegevens in een textbestand (met md5 als encryptie) -> sha1() kan
ook

Versie 4 : we bewaren de gegevens in een textbestand (met md5 als encryptie) -> sha1() kan ook
<?php include('header.php');?>
<h1>TOP SECRET</h1>

index.php

header.php

<?php session_start();
unset($_SESSION['login']);
header("Location: login.php"); ?>
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<?php
// hier kijken we of je ingelogd bent, indien niet, zal je geredirect worden naar login.php...
session_start();
if (!isset($_SESSION["login"])){
header("Location: login.php");
}
else{
echo "<a href='afmelden.php'>uitloggen?</a>";
}
?>
login.php
<?php
session_start();
if( (!empty($_POST["ww"])) && (!empty($_POST["naam"])) ){
$gebruikers = file_get_contents("gebruikers.txt");
$gebruikersArray = explode("\n", $gebruikers);
for ($i=0;$i<count($gebruikersArray);$i++){
if(trim($gebruikersArray[$i]) == $_POST["naam"].",".md5($_POST["ww"])){
// gevonden
$_SESSION['login'] = $_POST["naam"];
header("Location: index.php");
}
}
}
?>
<form name="login" action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post" id="login">
<div>login</div><input type="text" size="27" name="naam" placeholder="gebruikersnaam"
autofocus><br>
<div>wachtwoord</div><input type="password" size="27" name="ww" placeholder="Password"><br>
<button type="submit" class="btn">Log in</button><a href='registreer.php'>of registreer</a>
</form>
registreer.ph
<?php
p
session_start();
if( (!empty($_POST["ww"])) && (!empty($_POST["naam"])) ){
$file = fopen("gebruikers.txt", 'a');
if (fwrite($file, "\n" . $_POST["naam"].",".md5($_POST["ww"]))){
$_SESSION['login'] = $_POST["naam"];
}
header("Location: index.php");
}
?>
<form name="login" action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post" id="login">
<h2>Maak een nieuwe login aan...</h2>
<div>login</div><input type="text" size="27" name="naam" placeholder="gebruikersnaam" autofocus><br>
<div>wachtwoord</div><input type="password" size="27" name="ww" placeholder="Password"><br>
<button type="submit" class="btn">Registreer</button>
<a href="index.php">Keer terug</a>
</form>
afmelden.php
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Versie 5 : we bewaren de gegevens in een SQLite databank (PDO)

Versie 5 : we bewaren de gegevens in een SQLite databank (PDO)
<?php

header.php

// hier kijken we of je ingelogd bent, indien niet, zal je geredirect worden naar login.php...
session_start();
if (!isset($_SESSION["login"])){
header("Location: login.php");
}
else{
echo "<a href='afmelden.php'>uitloggen?</a>";
}
?>
registreer.ph
<?php
p
session_start();
require_once("db.php");
if( (!empty($_POST["ww"])) && (!empty($_POST["naam"])) ){
$DB = new db();
if ($DB->maakDB()){
if ($DB->checkUser($_POST["naam"],$_POST["ww"])){
// de user bestaat !
$_SESSION['login'] = $_POST["naam"];
header("Location: index.php");
}
}
}
?>
<form name="login" action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post" id="login">
<div>login</div><input type="text" size="27" name="naam" placeholder="gebruikersnaam"
autofocus><br>
<div>wachtwoord</div><input type="password" size="27" name="ww" placeholder="Password"><br>
<button type="submit" class="btn">Log in</button><a href='registreer.php'>of registreer</a>
</form>

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

login.php
<?php
@session_start();
require_once("db.php");
if( (!empty($_POST["ww"])) && (!empty($_POST["naam"])) ){
$DB = new db();
$DB->maakDB();
if (! $DB->checkUser($_POST["naam"],$_POST["ww"])){
// de user bestaat nog niet... deze kan aangemaakt worden !
$DB->addUser($_POST["naam"],$_POST["ww"]);
$_SESSION['login'] = $_POST["naam"];
header("Location: index.php");
}
else{
echo "deze combinatie is niet geldig";
}
}
?>
<form name="login" action="<?php $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post" id="login">
<h2>Maak een nieuwe login aan...</h2>
<div>login</div><input type="text" size="27" name="naam" placeholder="gebruikersnaam"
autofocus><br>
<div>wachtwoord</div><input type="password" size="27" name="ww" placeholder="Password"><br>
<button type="submit" class="btn">Registreer</button>
<a href="index.php">Keer terug</a>
</form>
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<?php session_start();
unset($_SESSION['login']);
header("Location: login.php"); ?>
<?php include('header.php');?>
<h1>TOP SECRET</h1>

afmelden.php

index.php

db.php

<?php
class DB {

function maakDB(){
try{
$db = new PDO('sqlite: databank.sqlite3');
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$result = $db->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS USERS(ID INTEGER PRIMARY KEY NOT
NULL, NAAM TEXT, WACHTWOORD TEXT);");
$db = null;
return $result;
} catch (Exception $e) {
echo 'createDB exception: '.$e->getMessage();
}
}
function addUser($naam, $wachtwoord) {
try{
$db = new PDO('sqlite: databank.sqlite3');
$safeNaam = SQLite3::escapeString(($naam));
$safeWachtwoord = SQLite3::escapeString(($wachtwoord));
$sql = "INSERT INTO users VALUES(Null,'".$safeNaam."','".$safeWachtwoord."')";
$result = $db->exec($sql) or die("Fout in addUser query");
$db = null;
} catch (Exception $e) {
echo 'addUser exception: '.$e->getMessage();
}
$db = null;
}

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

function checkUser($naam, $wachtwoord) {
try{
$userGevonden = false;
$db = new PDO('sqlite: databank.sqlite3');
$safeNaam = SQLite3::escapeString(($naam));
$safeWachtwoord = SQLite3::escapeString(($wachtwoord));
$sql = "SELECT * from users WHERE NAAM ='" . $safeNaam . "' AND WACHTWOORD= '" .
$safeWachtwoord . "'";
$result = $db->query($sql) or die("Fout in checkUser query : " . $sql);
foreach($result as $row) {
$userGevonden = true;
}
$db = null;
return $userGevonden;
} catch (Exception $e) {
echo 'checkUser exception: '.$e->getMessage();
}
}
}
?>
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Magic Quotes
Wanneer "Magic Quotes" actief is op de server, moet je de escape (slashes) nog
weghalen:
if (get_magic_quotes_gpc()) {
$inhoudFileZonderSlashes =
html_entity_decode(stripslashes($_REQUEST['inhoudFile']));
}

verder afwerking






layout
nieuwe bestanden maken
bestanden deleten
afbeeldingen weergeven
overzicht geven van de uitgevoerde acties

- enkele verbeteringen: icoontjes, niet buiten de map kunnen, saven, deleten, updaten,
nieuwe bestanden maken
- afbeeldingen tonen als afbeelding ipv text

Enkele zaken om te onthouden:
icoontjes kan je eventueel op een mooie en makkelijke manier invoegen via CSS:
in de head van je document:
<link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/fontawesome/3.2.1/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
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Voorbeeld: link (http://www.syllabi.be/lessen/PHP2/les2/index.php)
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javascript gebruiken in een a href (link)
Wanneer je in een hyperlink zowel href als een onclick event zet, zal eerst het onclick
event (javascript) uitgevoerd worden, en pas als deze gedaan is, doorgaan met de href
te volgen.
Dit heeft als voordeel, dat we de gewone href kunnen stoppen (niet laten volgen). Dit
doen we door er een return false bij te zetten.
Het voordeel van deze wel te laten staan, is wanneer javascript niet ondersteund zou
zijn, zal de link toch nog werken.
echo '<a title="Bestand verwijderen"
onclick="deleteFileVragen(\''.urlencode($bestanden[$i]).'\'); return
false;" href="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?delete&p=' .
urlencode($bestanden[$i]) . '"><span class="file"><i class="iconremove"></i></span></a>';

Bestanden deleten of renamen:
unlink= Deleten van een file of folder
unlink($_SESSION['path'] . "/" . $_REQUEST['p']);

rename(oudenaam, nieuwenaam) => hiermee kan je files en directories van naam
veranderen

Een nieuw bestand aanmaken:
if (isset($_REQUEST['create'])){
if (!empty($_REQUEST['new'])){
if (file_exists($_SESSION['path'] . '/'.$_REQUEST['new'])){
$newFile = date(c) . "_" . $_REQUEST['new'];
}else{
$newFile = $_REQUEST['new'];
}
}else{
$newFile = "tijdelijkeFile_".date(c).".html";
}
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rename($_SESSION['path'] . '/'.$_REQUEST['old'], $_SESSION['path'] .
'/'.$_REQUEST['new']);
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Hoofdstuk: een eigen CMS maken

$newFileHandle = fopen($_SESSION['path'] . '/'.$newFile, 'w') or
die("<p class='error'>Bestand kon niet aangemaakt worden...</p>");
fclose($newFileHandle);<br> echo '<p class="succes">Bestand
aangemaakt...</p>';
}
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Bestanden opladen naar de webserver
(upload)
Wanneer je de mensen de mogelijkheid wil geven om bestanden van hun lokale computer naar de
webserver te laden, moet je een aangepaste versie van een formulier maken.
PHP zal de bestanden die zo doorgestuurd worden, eerst in een tijdelijke files directory bewaren.
Van daaruit kan je deze bestanden dan kopieren naar hun uiteindelijke plaats.
Indien je deze niet kopieerd, zullen deze terug verdwijnen (ze blijven er maar tijdelijk staan).

Versie 1: de simpele upload
De index-pagina (met het formulier):
<html>
<body>
<form action="upload_file.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Filename:</label>
<input type="file" name="file" id="file"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

De upload_file.php pagina (naarwaar het bestand verstuurd wordt):
<?php
$allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png");
$temp = explode(".", $_FILES["file"]["name"]);
$extension = end($temp);

/*
$_FILES["file"]["name"] - the name of the uploaded file
$_FILES["file"]["type"] - the type of the uploaded file
$_FILES["file"]["size"] - the size in bytes of the uploaded file
$_FILES["file"]["tmp_name"] - the name of the temporary copy of the
file stored on the server
$_FILES["file"]["error"] - the error code resulting from the file
upload
*/
if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg")
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echo $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
echo $_FILES["file"]["size"] . "<br>";
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|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/x-png")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/png"))
&& ($_FILES["file"]["size"] < 2000000)
&& in_array($extension, $allowedExts))
{
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
{
echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
}
else
{
echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " kB<br>";
echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>";
if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"]))
{
echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";
}
else
{
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
"upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
}
}
}
else
{
echo "Invalid file";
}
?>

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

Maak ook een folder ‘upload’ aan, daarin zullen de bestanden bewaard worden.
OPGELET: kijk of de rechten op de folder zo staan, zodat je schrijfrechten geeft.
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Versie 2: multi upload (meerdere bestanden in 1 keer
uploaden)
Index.php
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Multiple File Upload with PHP</title>
</head>
<body>
<form action="upload_file.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<input type="file" id="file" name="files[]" multiple="multiple"
accept="image/*" />
<input type="submit" value="Upload!" />
</form>
</body>
</html>
<!-Change max_file_uploads value on you php.ini file. By Default it is
20. You can increase as much as you want.
-->

Upload_file.php
<?php

/*
http://www.php.net/manual/en/features.file-upload.errors.php
UPLOAD_ERR_OK
Value: 0; There is no error, the file uploaded with success.
UPLOAD_ERR_INI_SIZE
Value: 1; The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.
UPLOAD_ERR_FORM_SIZE
Value: 2; The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified
in the HTML form.
UPLOAD_ERR_PARTIAL
Value: 3; The uploaded file was only partially uploaded.
UPLOAD_ERR_NO_FILE
Value: 4; No file was uploaded.
UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR
Value: 6; Missing a temporary folder. Introduced in PHP 4.3.10 and PHP 5.0.3.
UPLOAD_ERR_CANT_WRITE
Value: 7; Failed to write file to disk. Introduced in PHP 5.1.0.
UPLOAD_ERR_EXTENSION
Value: 8; A PHP extension stopped the file upload. PHP does not provide a way to
ascertain which extension caused the file upload to stop; examining the list of
loaded extensions with phpinfo() may help. Introduced in PHP 5.2.0.
*/
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$valid_formats = array("jpg", "png", "gif", "zip", "bmp");
$max_file_size = 1024*100; //100 kb
$path = "upload/"; // Upload directory
$count = 0;

2
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if(isset($_POST) and $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
// Loop $_FILES to exeicute all files
foreach ($_FILES['files']['name'] as $f => $name) {
if ($_FILES['files']['error'][$f] == 4) {
continue; // Skip file if any error found
}
if ($_FILES['files']['error'][$f] == 0) {
if ($_FILES['files']['size'][$f] > $max_file_size) {
$message[] = "$name is too large!.";
continue; // Skip large files
}
elseif( ! in_array(pathinfo($name, PATHINFO_EXTENSION),
$valid_formats) ){
$message[] = "$name is not a valid format";
continue; // Skip invalid file formats
}
else{ // No error found! Move uploaded files
if(move_uploaded_file($_FILES["files"]["tmp_name"][$f],
$path.$name))
$count++; // Number of successfully uploaded file
}
}
}
echo "Aantal bestanden geupload : " . $count."<br><br>";
if (count($message) > 0 ){
echo "Er zijn fouten gebeurd : <br>";
echo "<ul>";
for ($i = 0; $i < count($message); $i++){
echo "<li>" . $message[$i] . "</li>";
}
echo "</ul>";
}
}

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

?>
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Versie 3: dir-upload (een hele folder in 1 keer
uploaden)
Index.php
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Directory Upload with PHP</title>
</head>
<body>
<form action="upload_file.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="files[]" id="files" multiple=""
directory="" webkitdirectory="" mozdirectory="">
<input class="button" type="submit" value="Upload" />
</form>
</body>
</html>
<!-Change max_file_uploads value on you php.ini file. By Default it is
20. You can increase as much as you want.
-->

$count = 0;
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
foreach ($_FILES['files']['name'] as $i => $name) {
if (strlen($_FILES['files']['name'][$i]) > 1) {
if (move_uploaded_file($_FILES['files']['tmp_name'][$i],
'upload/'.$name)) {
$count++;
}
}
}
}
echo "Aantal bestanden geupload : " . $count;
?>

Versie 4: zip-upload (een bestand uploaden en
uitpakken op de server…)
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Upload_file.php
<?php
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Index.php
<?php
if(isset($_FILES["zip_file"]["name"])) {
$filename = $_FILES["zip_file"]["name"];
$source = $_FILES["zip_file"]["tmp_name"];
$type = $_FILES["zip_file"]["type"];
$name = explode(".", $filename);
$accepted_types = array('application/zip', 'application/x-zipcompressed', 'multipart/x-zip', 'application/x-compressed');
foreach($accepted_types as $mime_type) {
if($mime_type == $type) {
$okay = true;
break;
}
}
$continue = strtolower($name[1]) == 'zip' ? true : false;
if(!$continue) {
$message = "The file you are trying to upload is not a
.zip file. Please try again.";
}
$target_path = "upload/".$filename; // change this to the
correct site path
if(move_uploaded_file($source, $target_path)) {
$zip = new ZipArchive();
$x = $zip->open($target_path);
if ($x === true) {
$zip->extractTo("upload/"); // change this to the
correct site path
$zip->close();

<body>
<?php if(isset($message)) echo "<p>$message</p>"; ?>
<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="">

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

unlink($target_path);
}
$message = "Your .zip file was uploaded and unpacked.";
} else {
$message = "There was a problem with the upload. Please
try again.";
}
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"
/>
<title>upload zip</title>
</head>
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<label>Choose a zip file to upload: <input type="file"
name="zip_file" /></label>
<br />
<input type="submit" name="submit" value="Upload" />
</form>
</body>
</html>
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PHP pagina’s structuur
Om op een relatief eenvoudige manier een duidelijk overzicht te houden van onze applicatie, is het
belangrijk om een goede structuur uit te denken.
Zo maken we volgende folderstructuur aan:
CMS

De indexpagina van ons systeem, kan doormiddel van gegeven info een bepaalde pagina inladen.
<?php
if (!empty($_REQUEST["p"])){
switch ($_REQUEST["p"]) {
case "home":
case "instellingen":
case "paginas":
case "elementen":
case "gallery":
case "galleryImages":
@include_once "./pages/".$_REQUEST["p"].".php";
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\css  hier komen de css files (de opmaak)
\data  hierin gaan we de data van de cms bewaren (schrijfrechten nodig!)
\fonts  hierin zetten we de bestanden die nodig zijn om een bepaald font te kunnen
gebruiken.
\gallery  hierin komen de folders die telkens een gallerij voorstellen (zie volgende
hoofdstuk)
\js  hierin komen de javascript bestanden
\pages  hierin komen de bestanden die we kunnen inladen in de index pagina.

3
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$_SESSION['menu'] = $_REQUEST["p"];
break;
default:
@include_once "./pages/home.php";
}
}
else{
@include "./pages/home.php";
$_SESSION['menu'] = "home";
}

Hoofdstuk: een eigen CMS maken

?>
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Gallerijen in de CMS
Afbeeldingen uploaden voor gallerijen te maken
De afbeeldingen kunnen via een upload op de server terecht komen.
We maken dan per ‘gallerij’ een eigen folder, waarin de foto’s van deze gallerij terecht komen.
Zo kunnen we een gallerij maken, door te kijken welke afbeeldingen in de folder staan (via een loop
of een scandir) en de code te genereren…
Via de pagina gallerij.php die ingeladen wordt op de indexpagina, kan je zien welke gallerijen er al
bestaan, en ook eventueel nieuwe gallerijen aanmaken of verwijderen. Als de actie ‘plus’ is, maak je
een nieuwe directory aan (een folder), met de naam van de nieuwe gallerij. Hierin kan je dan nieuwe
foto’s opladen.
Is de actie ‘new’, dan krijg je eerst een formulier te zien waar je de naam van de nieuwe gallerij kan
invoeren.
Indien er geen actie gegeven is, toon je gewoon een overzicht van de reeds bestaande gallerijen.
(toon alle folders in de folder ‘gallery’).

<?php
if (isset($_REQUEST['actie'])){
if ($_REQUEST['actie'] == "plus"){
mkdir("./gallery/".$_POST['naam']);
header("Location: index.php?p=gallery");
}
if ($_REQUEST['actie'] == "new"){
echo "<form action='".
$_SERVER['PHP_SELF']."?p=gallery&actie=plus' method='post'>";
echo "Geef naam voor nieuwe gallery:<input type='text'
name='naam'>";
echo "<input type='submit' value='maak aan'>";
echo "</form>";
}
}else{
// geef een overzicht van de folders in de data map

// toon ook een 'plus' element, om een nieuw element toe te
voegen...
echo "<a href='index.php?p=gallery&actie=new'><div
class='elementPlus'>+</div></a>";
for ($i=0; $i<count($inhoudDataMap);$i++){
if (($inhoudDataMap[$i] == ".") || ($inhoudDataMap[$i] ==
"..")){
continue;
}
if (is_dir("./gallery/".$inhoudDataMap[$i])){
echo "<div class='paginaBlok'><a class='pagina'
href='index.php?p=galleryImages&gallery=".urlencode($inhoudDataMap[$i])."'>
<div>" . $inhoudDataMap[$i] . "</div></a>";
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$inhoudDataMap = scandir ("./gallery");
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Hoofdstuk: een eigen CMS maken

echo "<a class='hiddenIcon'
href='functions.php?action=deleteGallery&galleryNaam=".$inhoudDataMap[$i]."
' onclick='return confirm(".Chr(34)."Ben je zeker dat deze gallery weg
mag?".Chr(34).")'><span class='iconSmall'>&#59177;</span></a></div>";
}
}
}
?>
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Object Georiënteerd PHP
Objecten en klassen
Wat is een klasse?
Een klasse kan je zien als een soort van ‘blueprint’, bouwtekening van een onderwerp. Deze
blueprint, is een soort van definitie van een onderwerp. Het bepaald wat de eigenschappen zijn, en
wat je ermee kan doen. Wanneer een onderwerp bepaalde eigenschappen heeft, kan je deze een
waarde geven en gebruiken.

Wat is een object?
Eigenlijk is het niet moeilijker dan: een object is een klasse waar je nu een ‘echt’ iets van maakt. De
eerst zo ‘abstracte’ klasse wordt plots ‘echt’.
Mogelijk maakt een voorbeeld meer duidelijk:

Als we nu een object van de klasse kat willen maken, kan dat:
- stel ik heb een kat, met volgende eigenschappen:
o naam: “meneer oskaar”
o kleur pels: “ros”
o kleur ogen: “donker grijs”
o aantal vlooien: 3
o geluid bij miauwen: “miauuuuuwwwww”
o ze kan ook eten, slapen en miauwen.
- Stel dat jij ook een kat hebt, dan kan dat aan de hand van dezelfde klasse, maar met andere
waardes:
o Naam: “minoes”
o kleur pels: “zwart”
o kleur ogen: “donker groen”
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Stel je maakt een klasse ‘kat’.
Dit is dus een soort van theoretische omschrijving van wat een kat is. Uiteraard is een kat meer als
wat we er nu over gaan zeggen, maar dat kan. Een klasse hoeft ook niet alles te omvatten…
Dus de klasse kat:
- we willen dat de kat een naam heeft
- we willen dat de kat een kleur van pels heeft
- we willen dat de kat een kleur van ogen heeft
- we willen dat de kat een aantal (of geen) vlooien heeft
- we willen dat de kat een bepaald geluid kan maken als ze miauwd
- we weten ook dat een kat kan eten
- een kat kan ook slapen
- een kat kan miauwen
- …
Ok, dat is dus onze (theoretische) kat :  dit is de klasse kat
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o aantal vlooien: 5
o geluid bij miauwen: “miamiaauauauau”
o ze kan ook eten, slapen en miauwen.
Zoals je kan lezen, hebben we nu 2 katten gemaakt (2 objecten), maar telkens dezelfde theoretische
kat als basis gebruikt (de klasse kat).
In code ziet dat er zo uit:

Voorbeeld
<?php
class kat{
public
public
public
public
public

$naam;
$kleurPels;
$kleurOgen;
$aantalVlooien;
$geluid

function eet(){
return $this->naam . “, de kat eet”;
}
function slaap(){
return $this->naam . “, de kat slaapt… zzzzz”;
}
function miauw(){
return $this->naam . “, de kat zegt:’”.$this->geluid.”’”;
}

$mijnKat = new kat();
$mijnKat->naam = “meneer oskaar”;
$mijnKat->kleurPels = “ros”;
$mijnKat->kleurOgen = “donker grijs”;
$mijnKat->aantalVlooien = 3;
$mijnKat->geluid = “miauuuuuwwwww”;
$jouwKat = new kat();
$jouwKat->naam = “minoes”;
$jouwKat ->kleurPels = “zwart”;
$jouwKat ->kleurOgen = “donker groen”;
$jouwKat ->aantalVlooien = 5;
$jouwKat ->geluid = “miamiaauauauau”;
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}
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// wanneer we deze regels uitvoeren:
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo
echo

$mijnKat->slaap();
“<br>”;
$mijnKat->miauw();
“<br>”;
$mijnKat->eet();
“<br><br>”;
$jouwKat->slaap();
“<br>”;
$jouwKat->miauw();
“<br>”;
$jouwKat->eet();
“<br>”;

/* zal de uitvoer dit zijn :
-----------------------------meneer oskaar, de kat slaapt… zzzzz
meneer oskaar, de kat zegt:’miauuuuuwwwww’
meneer oskaar, de kat eet
minoes, de kat slaapt… zzzzz
minoes, de kat zegt: ‘miamiaauauauau’
minoes, de kat eet
*/
?>

Object eigenschappen of properties

Zo heet mijn kat “meneer oskaar”, en heet jouw kat “minoes”.
Deze eigenschappen kan je altijd opvragen en aanpassen. Omdat dit de eigenschappen zijn van dit
object, kan je deze oproepen aan de hand van het object.
I
k maak bijvoorbeeld in de code een nieuw object “$mijnKat = new kat();” aan.
Ik kan vanaf dan ook de properties van dit object gaan gebruiken.
Om in te stellen=>
$mijnKat->naam = “meneer oskaar”;
Of om op te halen => echo “mijn kat heet “. $mijnKat->naam;
OPGELET: merk op dat je de dollar van de variabelen van het object niet moet schrijven wanneer je
dit op deze manier noteerd!
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Zoals je al kon zien, heeft een klasse, en dus elk object van die klasse, bepaalde eigenschappen. Zo
heeft onze kat bijvoorbeeld een naam.
We geven deze eigenschappen op in de definitie van onze klasse, maar geven er pas een waarde aan
in het object.
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Databank connectie
Wat is een databank?
Een databank is een systeem waarin we data kunnen bewaren, op een dergelijk manier, dat we deze
makkelijk en overzichtelijk kunnen gebruiken. Er bestaan verschillende soorten van databanken, en
verschillende ‘leveranciers’, maar dé databank bij uitstek om te gebruiken bij PHP is natuurlijk
MySQL.
MySQL is een gratis databank systeem. Een relationele databank systeem.
Dat wil zeggen, dat de tabellen (daarin wordt alle info bewaard) onderling bepaalde relaties kunnen
hebben. Deze relaties bepalen hoe de informatie aan elkaar gelinkt is.
BV: stel je wil informatie over boeken bijhouden, onderandere de naam van het boek en de
schrijver. In oudere systemen, moest je telkens beslissen welke informatie je kon gebruiken om te
zoeken. In een oud archief van een bibliotheek, had je schuiven met de info gesorteerd per auteur,
en schuiven gesorteerd per boek titel. Stel je voor dat je ook nog wou gaan zoeken op genre, of
aantal pagina’s of misschien zelfs op uitgavedatum… hoeveel schuiven zouden ze dan moeten
voorzien? En nog erger, hoeveel werk zou het niet zijn als er een nieuw boek bijkomt?
Je merkt dat een dergelijk systeem niet haalbaar blijft.
Een relationele databank biedt hiervoor een betere oplossing. In plaats van alles in 1 bak te steken,
ga je je informatie opsplitsen in ‘herbruikbare’ delen. Zo krijg je een tabel met de boeken, een tabel
met de genres, een tabel met de auteurs… en deze ga je onderling aan elkaar linken. Je gebruikt voor
de link te leggen een ID (dit is een unieke waarde, meestal een getal, dat bepaald over welk record je
het hebt).

MySQL is ook een systeem, waarvoor een eigen server nodig is. Wij gebruiken xampp, waarin ook
een Mysql server klaar staat. MySQL wordt ook meestal gratis ter beschikking gesteld als je een
hosting pakket bij een provider afsluit.

Hoofdstuk: Databank connectie

Stel de relaties tussen deze tabellen even voor als allemaal draden die je gebruikt om de
gerelateerde records aan elkaar vast te knopen…

Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven

3
8

Als je dan aan een van de records zou trekken, zou je alle gerelateerde data (de auteur, het genre…)
mee uit de schuif trekken. Je krijgt alle data die ergens iets met het boek te maken heeft, zo, heel
gemakkelijk terug uit de massa aan data in je databank.
Zo werkt MySQL dus ook. Je kan tabellen maken, met records. En deze kan je via unieke
sleutelwaardes aan elkaar koppelen.

Hoe maken we connectie?
Zoals hierboven aangegeven, is de databank (bv. MySQL) een server. Om deze te kunnen gebruiken,
moeten we dus een connectie maken naar deze server.
PHP is hierop natuurlijk helemaal voorzien, en kan zonder problemen verbinden met een databank.
In php bestaan er heel veel ingebouwde functies om dergelijke verbinding mogelijk te maken.
Wanneer we de verbinding nodig hebben, kunnen we de verbinding starten en de connectie
gebruiken.
Maar uiteraard, kan dit beter. Denk even terug aan het OO verhaal van de kat. We maakten een
klasse kat, en voor elke nieuwe kat, maakten we een object aan. Zo kunnen we dat ook voor een
databank.
We maken een klasse ‘databank’, met daarin alle nodige info voor de verbinding tot stand te
brengen. Niet alleen de info, maar ook de functies om de databank te openen, te selecteren, te
bevragen en te sluiten.
Zo kunnen we dus een object aanmaken van het type databank, en een nieuw object hiervan maken.
Zo hebben we heel makkelijk alle nodige functionaliteit bij de hand.

Het maken van een databank klasse
<?php
class Databank{
public
public
public
public

$user = "root";
$password = "";
$server = "localhost";
$connectie;

// connecteer naar databankserver
public function connecteer(){
$this->connectie = mysqli_connect($this->server,
$this->user, $this->password)
or die("Geen verbinding mogelijk met databank");
return $this->connectie;
}
// selecteer de databank
public function selectDB($databank){
return mysqli_select_db ($this->connectie,
$databank);
}
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public function databank(){}
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// voer query uit
public function query($sql){
$result = mysqli_query($this->connectie, $sql)
or die("Query fout" . $sql);
return $result;
}
// sluit de connectie
public function sluitDB(){
mysqli_close($this->connectie);
}

}
?>

Het maken van een ‘user’ klasse
<?php
// eventueel -> include_once 'database.php';
class user{
public
public
public
public
public
public

$id;
$created;
$updated;
$naam;
$wachtwoord;
$rol;

...

$db = new Databank();
$db->connecteer();
$escaped_naam = mysqli_real_escape_string ($db->connectie, $naam);
$escaped_omschrijving = mysqli_real_escape_string ($db->connectie,
$omschrijving);
$db->selectDB("shop");
$sql = "insert into producten values (null, '$escaped_naam',$prijs,
'$escaped_omschrijving', $voorraad)";
$result = $db->query($sql);
$db->sluitDB();
return $result;

Hoofdstuk: Databank connectie

Wanneer we deze klasse gemaakt hebben kunnen we deze op deze manier gaan gebruiken:
We maken een object van de klasse ($db)
We connecteren en poetsen de invoer op dmv mysqli_real_escape_string functie
Door de selectDb() functie selecteren we de correcte db
En $db->query() zal de uiteindelijke query gaan uitvoeren op de databank.
Uiteindelijk sluiten we de databank weer af adhv de sluitDB functie.
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Uitgewerkt voorbeeld: winkelwagentje
We maken een databank, waarin we producten kunnen bewaren.
Met sessievariabelen kunnen we een winkelmandje vullen, waarvan we ook een overzicht en een
totlaaprijs kunnen tonen.
We kunnen nieuwe producten aan de webwinkel toevoegen (aan de databank)
class.databank.php
class Databank{
public
public
public
public

$user = "root";
$password = "";
$server = "localhost";
$connectie;

public function databank(){}
// connecteer naar databankserver
public function connecteer(){
$this->connectie = mysqli_connect($this->server,
$this->user, $this->password)
or die("Geen verbinding mogelijk met databank");
return $this->connectie;
}
// selecteer de databank
public function selectDB($databank){
return mysqli_select_db ($this->connectie, $databank);
}

// sluit de connectie
public function sluitDB(){
mysqli_close($this->connectie);
}

}

class.productDB.class
require_once("class.databank.php");
class productDB {
function voegToe($naam,$prijs,$omschrijving,$voorraad){
$db = new Databank();
$db->connecteer();
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// voer query uit
public function query($sql){
$result = mysqli_query($this->connectie, $sql)
or die("Query fout" . $sql);
return $result;
}
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$escaped_naam = mysqli_real_escape_string ($db->connectie, $naam);
$escaped_omschrijving = mysqli_real_escape_string ($db->connectie, $omschrijving);
$db->connecteer();
$db->selectDB("shop");
$sql = "insert into producten values (null, '$escaped_naam',$prijs,
'$escaped_omschrijving', $voorraad)";
$result = $db->query($sql);
$db->sluitDB();
return $result;
}
function geefAlsArray(){
$producten = array();
$db = new Databank();
$db->connecteer();
$db->selectDB("shop");
$sql = "select * from producten";
$result = $db->query($sql);
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
$producten[] = array("nr"=>$row['product_id'],
"naam"=>$row['product_naam'],
"omschrijving"=>$row['product_omschrijving'],
"prijs"=>$row['product_prijs'],
"voorraad"=>$row['product_voorraad']
);
}
$db->sluitDB();
return $producten;
}
}

init.php
(dit is een initialisatie pagina, om de datbank, de tabellen en de data aan te maken)
include_once("class.databank.php");
include_once("class.productDB.php");

$db = new Databank();
$db->connecteer();
//$db->selectDB();
$sql = "create database if not exists shop";
$result = $db->query($sql);
$db->sluitDB();
if ($result){
echo "databank SHOP succesvol aangemaakt! ";
}
/* DAN MAKEN WE DE TABEL VOOR DE PRODUCTEN AAN */
$db = new Databank();
$db->connecteer();
$db->selectDB("shop");
$sql = "
CREATE TABLE IF NOT EXISTS producten (
product_id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
product_naam varchar(255) NOT NULL,
product_prijs double NOT NULL DEFAULT 0,
product_omschrijving text DEFAULT NULL,
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/* EERST MAKEN WE DE DATABANK ZELF AAN*/
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product_voorraad int(11) DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (product_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
AUTO_INCREMENT=1 ;";
$result = $db->query($sql);
$db->sluitDB();
if ($result){
echo "tabel PRODUCTEN succesvol aangemaakt!";
}
/* WE VOEGEN AL EEN AANTAL PRODUCTEN TOE AAN DE START...*/
$prodDB = new productDB();
if ($prodDB->voegToe("wortel",0.75,"oranje lange wortel",50)){ echo "wortel
toegevoegd aan poducten";};
if ($prodDB->voegToe("pompoen",1.5,"oranje ronde vrucht",12)){ echo "pompoen
toegevoegd aan poducten ";};
if ($prodDB->voegToe("prei",0.35,"lange wit met groene stengel",200)){ echo
"prei toegevoegd aan poducten ";};
if ($prodDB->voegToe("tomaat",0.75,"rode ronde vrucht",25)){ echo "tomaat
toegevoegd aan poducten ";};
if ($prodDB->voegToe("ajuin",0.55,"vrucht met lagen",30)){ echo "ajuin
toegevoegd aan poducten ";};

winkel.php
<?php
// winkel.php
session_start();
include_once("class.productDB.php");
if ( isset($_REQUEST['actie'])){
switch ($_REQUEST['actie']) {

break;
}
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>webwinkel</title>
</head>
<body>
<?php
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case 'koop':
// hier artikel aan winkelmandje toevoegen..
if (!isset($_SESSION['mandje'])){
$_SESSION['mandje'] = array();
}
if (!isset($_SESSION['mandje'][ $_REQUEST['p'] ])){
$_SESSION['mandje'][ $_REQUEST['p'] ] = 1;
header("Location: mandje.php");
}else{
$_SESSION['mandje'] [ $_REQUEST['p'] ] += 1;
header("Location: mandje.php");
}
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/*for ($i=0; $i<count($producten);$i++){
echo $producten[$i]["naam"];
}*/
$prodDB = new productDB();
$producten = $prodDB->geefAlsArray();
echo "<table width=50%>";
foreach ($producten as $product) {
echo "<tr>";
echo "<td>" . $product["nr"] . "</td>";
echo "<td>" . $product["naam"] . "</td>";
echo "<td>" . $product["omschrijving"] . "</td>";
echo "<td>" . $product["prijs"] . "&euro;</td>";
echo "<td>";
if ( $product["voorraad"]>0){
echo "<a href='".
$_SERVER['PHP_SELF']."?actie=koop&p=".$product["nr"]."'>koop</a>";
}else{
echo "Momenteel uitverkocht";
}
echo "</td>";
echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>
<a href="nieuwProd.php">Voeg nieuw product toe</a>
</body>
</html>

mandje.php
<?php
session_start();
include_once("class.productDB.php");
$prodDB = new productDB();
$producten = $prodDB->geefAlsArray();
?>
De inhoud van je winkelmandje:<br><hr>
<?php
// bewaar als mandje.php
$totaal = 0;

foreach ($_SESSION['mandje'] as $prod_nr => $hoeveel) {
$artikelprijs = $producten[$prod_nr-1]["prijs"];
$lijntotaal = $artikelprijs * $hoeveel;
$uitvoer .= "<tr><td>". $hoeveel . " x </td><td>" .
$producten[$prod_nr-1]["naam"] . "</td><td> &euro;". $lijntotaal ."</td></tr>";
$totaal += $lijntotaal;
}
$uitvoer .= "<tr><td colspan=3 style='border-bottom:1px solid
black;'></td></tr>";
$uitvoer .= "<tr><td>TOTAAL</td><td></td><td> &euro;" . $totaal .
"</td></tr></table>";
echo $uitvoer;
?>
<br>
<a href="winkel.php">Keer terug</a><br>
<a href="leeg.php">Maak mandje leeg</a>

leeg.php
<?php
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$uitvoer = "<table style='width:75%;'>";
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// bewaar als leeg.php
session_start();
unset($_SESSION['mandje']);
header("Location: winkel.php");
?>
nieuwProd.php
<?php
// voeg een nieuw product toe
if (isset($_POST['submit'])){
include_once("class.productDB.php");
$prodDB = new productDB();
$prodDB>voegToe($_POST['naam'],$_POST['prijs'],$_POST['omschrijving'],$_POST['aantal']);
header("Location: winkel.php");
}
?>
<html>
<head>
<title>Webshop ... voeg toe</title>
</head>
<body>
<div style="width:50%;margin:0 auto;">
<h3>Voeg een nieuw product toe aan de databank:</h3>
<hr>
<form method="post" action="nieuwProd.php">
naam: <input type="text" name="naam"><br>
omschrijving: <input type="text" name="omschrijving"><br>
prijs: <input type="text" name="prijs"><br>
aantal in voorraad: <input type="text" name="aantal"><br>
<input type="submit" name="submit" value="voeg toe">
</form>
<a href="winkel.php">Annuleer, keer terug</a>
</div>

Hoofdstuk: Databank connectie

</body>
</html>
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Afbeeldingen in PHP:
Waarom?
Met PHP kan je afbeeldingen aanmaken. Afbeeldingen zijn uitvoer naar de browser, maar in plaats
van tekst, kan je ook een ander ‘soort’ van uitvoer genereren (zoals bv. Afbeeldingen of pdf, excel…)
Waarom zou je dat doen, en niet gewoon een afbeelding zoals we dat kennen van HTML gebruiken?
Wel er zijn verschillende use-cases waar dit zeer handig kan zijn.
Enkele voorbeelden:
Een captcha: dit is de code die je op heel veel invulformulieren terugvind, dewelke je moet
overtypen zodat men zeker kan zijn, dat jij een mens bent, en geen geautomatiseerde robot.
Uiteindelijk is dit een afbeelding die een computer niet kan interpreteren, maar een mens wel. Om
dit te maken, en te testen moet je natuurlijk wel weten wat de code in de afbeelding is.
Een captcha is dus een mooi voorbeeld van een goede reden om een afbeelding zelf te maken.
Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n captcha.
Een ander voorbeeld zie je ook veel op fotosites: een watermerk aanbrengen op foto’s die ze tonen.
Als je dan betaald, kan je de foto zonder het watermerk krijgen. Zo’n watermerk kan je ook via php
toevoegen aan foto’s.

CAPTCHA
<?php
session_start();
// maak een image aan via php
$image = imagecreatetruecolor(200, 50);
// zet de achtergrondkleur op wit
$background_color = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
// en vul het vlak met deze kleur
imagefilledrectangle($image,0,0,200,50,$background_color);
// teken een aantal lijnen over de afbeelding
$line_color = imagecolorallocate($image, 64,64,64);
for($i=0;$i<10;$i++) {
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imageline($image,0,mt_rand(0,50),200,mt_rand(0,50),$line_color);
}
// voeg extra rommel toe (puntjes)
$pixel_color = imagecolorallocate($image, 0,0,255);
for($i=0;$i<1000;$i++) {
imagesetpixel($image,mt_rand(0,200),mt_rand(0,50),$pixel_color);
}
// stel een random woord samen met de volgende letters:
$letters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
$len = strlen($letters);
$letter = $letters[rand(0, $len-1)];
$text_color = imagecolorallocate($image, 255,0,0);
$word = "";
for ($i = 0; $i< 6;$i++) {
$letter = $letters[rand(0, $len-1)];
//imagestring($image, 5, 5+($i*30), 20, $letter, $text_color);
$word.=$letter;
}
$_SESSION['captcha'] = $word;
// schrijf het random woord weg naar de afbeelding
imagettftext($image, 30, 0, 10, 38, imagecolorallocate ($image, 0,
0, 0), 'Arial.ttf', $word);
// zet de header op afbeelding, zo kan deze als afbeelding
weergegven worden...
header ('Content-type: image/png');
// genereer de afbeelding
imagepng($image, NULL, 0);
// verwijder de afbeelding
imagedestroy($image);
?>

Als we deze code willen gebruiken, kunnen we deze zo tonen in de html pagina:

Hoewel voor ons redelijk leesbaar “kephnc”, is dit voor een pc zeer moeilijk te lezen. Je kan dit
natuurlijk nog moeilijker maken door meer ruis en meer ‘vervuiling’ toe te voegen…

Hoofdstuk: Afbeeldingen in PHP:

HERKEN DEZE WOORDEN : <img src="captcha.php">
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Op de pagina zelf zal er dan iets dergelijks komen:

Een ander leuk voorbeeld van een afbeelding creeren is het maken van eigen “meme’s”:

CMS: tracking van de
gebruikers
We werken met PHP, dat is een server-side taal, dit heeft beperkingen.. zo kan je vanop de server
bijvoorbeeld geen gegevens over de client te wten komen. Daarvoor moet je gebruik maken van
javascript. Javascript draait lokaal op de pc van de gebruiker, en kan je dus meer info geven over de
browser, het machine van de gebruiker.
Doch, zelfs vanop de server kunnen we al heel wat te weten komen over de gebruiker die op de
pagina surft.
Het meeste van deze data kunnen we achterhalen door gebruikt te maken van de PHP variabele
$_SERVER.
Enkele hoofdstukken geleden heb ik een overzicht gegeven van deze.
Wanneer je een pagina (bv. getStats.php) maakt, en deze op elke pagina, waarvan je statistieken wil
bijhouden include, kan je deze gegevens verzamelen, en als statistieken terug weergeven.
<?php
//getStats.php
function getBrowser()
{
$u_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$bname = 'Unknown';
$platform = 'Unknown';
$version= "";
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Statistieken verzamelen:
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// Next get the name of the useragent yes seperately and for
good reason
if(preg_match('/MSIE/i',$u_agent) &&
!preg_match('/Opera/i',$u_agent))
{
$bname = 'Internet Explorer';
$ub = "MSIE";
}
elseif(preg_match('/Firefox/i',$u_agent))
{
$bname = 'Mozilla Firefox';
$ub = "Firefox";
}
elseif(preg_match('/Chrome/i',$u_agent))
{
$bname = 'Google Chrome';
$ub = "Chrome";
}
elseif(preg_match('/Safari/i',$u_agent))
{
$bname = 'Apple Safari';
$ub = "Safari";
}
elseif(preg_match('/Opera/i',$u_agent))
{
$bname = 'Opera';
$ub = "Opera";
}
elseif(preg_match('/Netscape/i',$u_agent))
{
$bname = 'Netscape';
$ub = "Netscape";
}
// finally get the correct version number
$known = array('Version', $ub, 'other');
$pattern = '#(?<browser>' . join('|', $known) .
')[/ ]+(?<version>[0-9.|a-zA-Z.]*)#';
if (!preg_match_all($pattern, $u_agent, $matches)) {
// we have no matching number just continue
}
// see how many we have
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//First get the platform?
if (preg_match('/linux/i', $u_agent)) {
$platform = 'linux';
}
elseif (preg_match('/macintosh|mac os x/i', $u_agent)) {
$platform = 'mac';
}
elseif (preg_match('/windows|win32/i', $u_agent)) {
$platform = 'windows';
}
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$i = count($matches['browser']);
if ($i != 1) {
//we will have two since we are not using 'other' argument
yet
//see if version is before or after the name
if (strripos($u_agent,"Version") < strripos($u_agent,$ub)){
$version= $matches['version'][0];
}
else {
$version= $matches['version'][1];
}
}
else {
$version= $matches['version'][0];
}
// check if we have a number
if ($version==null || $version=="") {$version="?";}
return array(
'userAgent'
'name'
'version'
'platform'
'pattern'
);

=> $u_agent,
=> $bname,
=> $version,
=> $platform,
=> $pattern

}

// now try it
$ua=getBrowser();
/*
echo "Your browser: " . $ua['name'] . "<br>";
echo "Versie:" . $ua['version'] . "<br>";
echo "OS:" .$ua['platform'] . "<br >";
echo "FULL: " .
"http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]<br>";
echo "IP:". $ip . "<br>"; */
if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])){
$ref = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
}else{
$ref = "";
}
// echo date("U");
include_once ('./tkoCMS/scripts/stats.php');
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// get the IP
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
$ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
} elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
$ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
} else {
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}
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$stat = new stat();
$stat->add("http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]", $ip,
$ref, $ua['platform'], $ua['name'], $ua['version']);

?>
Stats.php: (werkt met een een databank naar een SQLite db)
include_once 'database.php';
class stat{

public function add($naam, $ip, $ref, $os, $browser, $browserversie){
try {
$conn = new PDO('mysql:host='.DBSERVER.';dbname='.DB.';charset=utf8',
DBUSER, DBWACHTWOORD);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "INSERT INTO stats VALUES (Null, :jaar, :maand, :dag, :tijd, :naam,
:ip, :ref, :os, :browser, :browserversie);";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute(
array(
':jaar' => date("Y"),
':maand' => date("m"),
':dag' => date("d"),
':tijd' => date("H:i:s"),
':naam' => $naam,
':ip' => $ip,
':ref' => $ref,
':os' => $os,
':browser' => $browser,
':browserversie' => $browserversie
));
# Affected Rows?
$result = $conn->lastInsertId(); // dit geeft de toegevoegde id terug
} catch(PDOException $e) {
$result = 'Error in addElement function : ' .$sql. " -- " . $e>getMessage();
}
}
public function countAll(){
$result = array();
try {
$conn = new PDO('mysql:host='.DBSERVER.';dbname='.DB.';charset=utf8',
DBUSER, DBWACHTWOORD);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "select count(*) from stats";
$stmt = $conn->prepare($sql);
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public $id;
public $jaar;
public $maand;
public $dag;
public $tijd;
public $naam;
public $ip;
public $ref;
public $os;
public $browser;
public $browserversie;
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$stmt->execute();
while ($row = $stmt->fetch()){
$result = $row[0];
}
} catch(PDOException $e) {
$result = 'ERROR in countAll Element : ' . $e->getMessage();
}
return $result;
}

public function getByMonth($maand){
$result = 0;
try {
$conn = new PDO('mysql:host='.DBSERVER.';dbname='.DB.';charset=utf8',
DBUSER, DBWACHTWOORD);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "select count(*) as teller from stats where jaar =
DATE_FORMAT(CURDATE(),'%Y') AND maand= :maand;"; //YEAR(GetDate())
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute(
array(
':maand' => $maand
));
while ($row = $stmt->fetch()){
$result = $row['teller'];
}
} catch(PDOException $e) {
$result = 'ERROR in getByMonth ' . $e->getMessage();
}
return $result;
}
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public function getByDate($jaar, $maand, $dag){
$result = array();
try {
$conn = new PDO('mysql:host='.DBSERVER.';dbname='.DB.';charset=utf8',
DBUSER, DBWACHTWOORD);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "select * from stats where jaar = :jaar AND maand= :maand AND
dag = :dag;";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute(
array(
':jaar' => $jaar,
':maand' => $maand,
':dag' => $dag
));
while ($row = $stmt->fetch()){
$stat = new stat();
$stat->id = $row['id'];
$stat->jaar = $row['jaar'];
$stat->maand = $row['maand'];
$stat->dag = $row['dag'];
$stat->tijd = $row['tijd'];
$stat->naam = $row['naam'];
$stat->ip = $row['ip'];
$stat->ref = $row['ref'];
$stat->os = $row['os'];
$stat->browser = $row['browser'];
$stat->browserversie = $row['browserversie'];
$result[] = $stat;
}
} catch(PDOException $e) {
$result[] = 'ERROR in select Element : ' . $e->getMessage();
}
return $result;
}
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public function getTop10Pages(){
$result = array();
try {
$conn = new PDO('mysql:host='.DBSERVER.';dbname='.DB.';charset=utf8',
DBUSER, DBWACHTWOORD);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "SELECT count(pagina) as aantal, pagina FROM `stats` group by
pagina order by aantal desc limit 10";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();
while ($row = $stmt->fetch()){
$result[] = $row['pagina'];
}
} catch(PDOException $e) {
$result[] = 'ERROR in getTop10Pages : ' . $e->getMessage();
}
return $result;
}
public function getTop10Refs(){
$result = array();
try {
$conn = new PDO('mysql:host='.DBSERVER.';dbname='.DB.';charset=utf8',
DBUSER, DBWACHTWOORD);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "SELECT count(ref) as aantal, ref FROM `stats` group by ref
order by aantal desc limit 10";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();
while ($row = $stmt->fetch()){
$result[] = $row['ref'];
}
} catch(PDOException $e) {
$result[] = 'ERROR in getTop10Refs : ' . $e->getMessage();
}
return $result;
}
}
?>

Mail
Uiteraard kan je dit verder uitdiepen, en meer dan gewoon laten mailen. Zo kan je een eenvoudige
mail sturen (pur tekst), maar je kan ook zeer uitgewerkte HTML mails met opmaak versturen…

Simpele mail:
<?php
echo mail("jenaam@gmail.com", "test onderwerp", "Bericht");
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Mailen of het versturen van elektronische post via PHP is zeer eenvoudig. Er bestaat een commando
dat je dit laat doen, namelijk: mail()
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?>
<?php
if(isset($_REQUEST['verstuur'])){
$mailNaar = $_REQUEST['naar'];
$bericht = $_REQUEST['bericht'];
$onderwerp = $_REQUEST['onderwerp'];
$message = $_REQUEST['bericht'];
if (mail($mailNaar, $onderwerp, $message)){
echo "Mail verstuurd... :-)";
}else{
echo "Mail NIET verstuurd... :-(";
}
}
?>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="POST">
Naar: <br>
<input type="text" value="" name="naar" placeholder="je mailadres"><br>
Onderwerp: <br>
<input type="text" value="" name="onderwerp" placeholder="onderwerp"><br>
Bericht:<br>
<textarea cols=60 rows=15 name="bericht"></textarea><br>
<input type="submit" name="verstuur" value="verstuur Bericht">
</form>

Je kan zelfs een mail laten versturen vanuit een ander adres. Dit lijkt uiteraard alleen maar zo, het
echte adres van waaruit het verstuurd is blijft wel zichtbaar in de bron van het bericht.
<?php
if(isset($_REQUEST['verstuur'])){
$mailVan = $_REQUEST['van'];
$mailNaar = $_REQUEST['naar'];
$bericht = $_REQUEST['bericht'];
$onderwerp = $_REQUEST['onderwerp'];
$bericht = $_REQUEST['bericht'];
$headers =

"From: ".$mailVan . "\r\n" .
"Reply-To: ".$mailVan. "\r\n";

if (mail($mailNaar, $onderwerp, $bericht, $headers)){
echo "Mail verstuurd... :-)";
}else{
echo "Mail NIET verstuurd... :-(";
}

<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="POST">
van:<br>
<input type="text" value="" name="van" placeholder="BillGates@microsoft.com"><br>
Naar: <br>
<input type="text" value="" name="naar" placeholder="je ontvanger mailadres"><br>
Onderwerp: <br>
<input type="text" value="" name="onderwerp" placeholder="onderwerp"><br>
Bericht:<br>
<textarea cols=60 rows=15 name="bericht"></textarea><br>
<input type="submit" name="verstuur" value="verstuur Bericht">
</form>

Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven

Hoofdstuk: Mail

}
?>
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HTML mail:
<?php
require_once('settings.php');
$mailVan = “hier je mailaders zetten !!”;
// meerder geadreseerden
$mailNaar = $email; // hier het adres van naarwaar…
// onderwerp
$onderwerp = 'Inschrijving Nieuwsbrief';
// bericht
$bericht = "
<html>
<head>
<title>Inschrijving Nieuwsbrief</title>
</head>
<body>
<h1>Welkom,</h1>
<h3>Dank je voor je interesse in ons bedrijf</h3><br>
<p>U staat op het punt u in te schrijven voor onze
periodieke Nieuwsbrief.<br>
Om uw inschrijving te finaliseren, gelieve volgende link
te volgen:<br>
<a
href='http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/".basename(__DIR__)."/activee
rNieuwsbrief.php?token=".$token."'>Bevestig uw
inschrijving</a><br><br>
<h3>Dank u!<h3>
</p>
</body>
</html>
";
// de headers van de mail zetten...
$headers = "MIME-Version: 1.0" . "\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8" . "\r\n";
// bijkomende headers
$headers .= "From: ".$mailVan. "\r\n";

?>

Hoofdstuk: Mail

if (mail($mailNaar, $onderwerp, $bericht, $headers)){
$result = true;
}else{
$result = false;
}
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Wens je zelfs mensen in CC of BCC te zetten, kan je dit zo doen:
<?php
// bericht
$bericht = '
<html>
<head>
<title>De verjaardagen voor komende maand</title>
</head>
<body>
<p>Wie is er jarig komende maand?</p>
<table>
<tr>
<th>Naam</th><th>Dag</th><th>Maand</th><th>Jaar</th>
</tr>
<tr>
<td>Ronny</td><td>3</td><td>Juni</td><td>1970</td>
</tr>
<tr>
<td>Marie</td><td>12</td><td>Juni</td><td>1985</td>
</tr>
<tr>
<td>Tim</td><td>15</td><td>Juni</td><td>1980</td>
</tr>
<tr>
<td>Erika</td><td>23</td><td>Juni</td><td>1995</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
';
if(isset($_REQUEST['verstuur'])){
$mailVan = $_REQUEST['van'];
// meerder geadreseerden
$mailNaar = $_REQUEST['naar'];
// onderwerp
$onderwerp = $_REQUEST['onderwerp'];
$bericht = $_REQUEST['bericht'];

// bijkomende headers
$headers .= "From: ".$mailVan. "\r\n";
if (!empty($_REQUEST['cc'])){
$headers .= "Cc: ". $_REQUEST['cc'] . "\r\n";
}
if (!empty($_REQUEST['bcc'])){
$headers .= "Bcc: ". $_REQUEST['bcc'] . "\r\n";
}
if (mail($mailNaar, $onderwerp, $bericht, $headers)){
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// de headers van de mail zetten...
$headers = "MIME-Version: 1.0" . "\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8" . "\r\n";
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echo "Mail verstuurd... :-)";
}else{
echo "Mail NIET verstuurd... :-(";
}
}

De functie mail geeft je telkens een resultaat terug: true of false. Dit betekent of het verzenden van
de mail gelukt, al dan niet mislukt is.

Formulieren en validatie
Wanneer er input van de gebruiker gevraagd wordt, kan je dit best zo opvatten, dat je alles moet
controleren op elke mogelijke fout. Je moet er van uitgaan dat alles wat fout ingevuld kan worden,
ook zo mogelijk zal gebeuren. Niet echt veel vertrouwen lijkt, maar dit voorkomt veel fouten.
Zeker wanneer je gegevens laat invullen door de gebruikers doormiddel van een formulier. Een
typisch voorbeeld hiervan is een email adres.
Het email adres kan je op verschillende manieren controleren. Er bestaan regex expressies die je
hierbij kunnen helpen, of ingebouwde PHP functies die dit kunnen controleren.

function testMail2($emailadres){
if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$emailadres)) {
echo "2- This ('$emailadres') is NIET ok.<br>";
}else{
echo "2- This ('$emailadres') is OK.<br>";
}
}
Hieronder een voorbeeld van een pagina met een invul formulier, met controle op het emailadres:
<?php
$naam ="";
$email ="";
$naamError = "";
$emailError = "";
if ( isset($_REQUEST['naam'])){
if (!empty($_REQUEST['naam'])){
$naam = $_REQUEST['naam'];
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$naam)) {
//ERROR
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function testMail($emailadres){
if (filter_var($emailadres, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
echo "1- This ('$emailadres') is OK.<br>";
}else{
echo "1- This ('$emailadres') is NIET ok.<br>";
}
}
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$naamError = "Gelieve geen vreemde tekens te gebruiken!";
}

}else{
// naam is leeg !
$naamError = "Gelieve een geldige naam op te geven!";
}
}
if ( isset($_REQUEST['email'])){
if (!empty($_REQUEST['email'])){
$email = $_REQUEST['email'];
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$emailError = "Gelieve een geldig emailadres op te
geven!";
}
}else{
// email is leeg !
$emailError = "Gelieve een geldige naam op te geven!";
}
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head></head>
<body>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">
naam: <input type="text" value="<?php echo $naam;?>"
name="naam">
<span style="color:red">*<?php echo $naamError;?></span><br>
email: <input type="text" value="<?php echo $email;?>"
name="email"><span style="color:red;">* <?php echo $emailError;?></span><br>
<input type="submit" value="verstuur" name="verstuur">
</form>

Uiteraard kan je elk veld van je formulier beter controleren:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>
<?php
$name = "";
$email = "";
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</body>
</html>

5
8

$website = "";
$comment = "";
$gender = "";
$male = $female = "";
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
if (empty($_POST["name"])) {
$nameErr = "Name is required";
} else {
$name = test_input($_POST["name"]);
// check if name only contains letters and whitespace
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
$nameErr = "Only letters and white space allowed";
}
}
if (empty($_POST["email"])) {
$emailErr = "Email is required";
} else {
$email = test_input($_POST["email"]);
// check if e-mail address syntax is valid
if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email)) {
$emailErr = "Invalid email format";
}
}
if (empty($_POST["website"])) {
$website = "";
} else {
$website = test_input($_POST["website"]);
// check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows
dashes in the URL)
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
$websiteErr = "Invalid URL";
}
}

if (empty($_POST["gender"])) {
$genderErr = "Gender is required";
} else {
$gender = test_input($_POST["gender"]);
}
}
function test_input($data) {
$data = trim($data);
$data = stripslashes($data);
$data = htmlspecialchars($data);
return $data;
}
?>
<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field.</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
Name: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
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if (empty($_POST["comment"])) {
$comment = "";
} else {
$comment = test_input($_POST["comment"]);
}
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<span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
<br><br>
E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
<span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
<br><br>
Website: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
<span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
<br><br>
Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo
$comment;?></textarea>
<br><br>
Gender:
<?php
if ($gender == "male"){
$male = "checked";
}
if ($gender == "female"){
$female = "checked";
}
?>
<input type="radio" name="gender" value="female" <?php echo $female; ?> >Female
<input type="radio" name="gender" value="male" <?php echo $male; ?> >Male
<span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
<br><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>
</body>
</html>

Hoofdstuk: Formulieren en validatie

Inschrijvingsmodule voor een nieuwsbrief maken:
Inschrijving in nieuwsbrief
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Export naar PDF
Wanneer je data (bijvoorbeeld een pagina die je maakte in html/php) wil exporteren naar pdf, kan je
gerbruik maken van bestaande functies.
Ik gebruikte hiervoor de code van fpdf.php
Deze kan je hier downloaden: http://www.fpdf.org/
FPDF geeft je de mogelijkheid om een pagina op te stellen, aan de hand van de elementen die erop
moeten komen op een bepaalde plek te zetten. Er staat op de site van fpdf een heel goeie
handleiding:

Bv:
Volgende code :
<?php
session_start();

class PDF extends FPDF
{
//Page header
function Header()
{
//Logo
$this->Image('logo.jpg',10,8,50,20);
//Arial bold 15
$this->SetFont('Arial','B',15);
//Move to the right
$this->SetXY(100, 10);
//Title
$this->Cell(75,10,'Tweedekandsonderwijs Leuven' ,0,0,'L');
$this->SetFont('Arial','',10);
$this->SetXY(100, 15);
$this->Cell(75,10,'Justus Lipsiusstraat 69 - B3000 Leuven - Belgie' ,0,0,'L');
$this->SetXY(100, 20);
$this->Cell(75,10,'tel: +32 16 22 45 46 - www.cvoleuven.be - info@tkoleuven.be'
,0,0,'L');
//Line break
$this->Ln(20);
// de ordernummer + waarschuwingsbox
$this->SetXY(10,35);
$this->SetFillColor(200,200,200);
$this->Cell(0,15,"",1,1,'C',1);
$this->SetXY(10,30);
$this->SetFillColor(200,200,200);
$this->SetFont('Arial','B',15);
$this->Cell(0,20,'Bevestiging van bestelling 123456789 ' ,0,0,'L');
$this->SetFont('Arial','',10);
$this->SetXY(10,35);
$this->Cell(0,20,'-- Dit is geen factuur! -- ' ,0,0,'L');
$this->Ln(20);
}
//Page footer
function Footer()
{
//Position at 1.5 cm from bottom
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require('fpdf.php');
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$this->SetY(-15);
//Arial italic 8
$this->SetFont('Arial','I',8);
//Page number
$this->Cell(0,10,'Pagina '.$this->PageNo().'/{nb} - Bekijk onze
verkoopsvoorwaarden online ',0,0,'C');
}
}
//Instanciation of inherited class
$pdf=new PDF();
$pdf->AliasNbPages();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Times','',12);
$pdf->Line(10,30,200,30);
// het billTo Adres
$pdf->SetXY(10,60);
$pdf->SetFillColor(200,200,200);
$pdf->Cell(75,5,"Factuur Adres",1,1,'C',1);
$pdf->SetFont('Arial','',10);
$pdf->Cell(75,5,"Martijn Waeyenbergh",0,1);
$pdf->Cell(75,5,"PHPLaan 123 ",0,1);
$pdf->Cell(75,5,"3000 Leuven",0,1);
$pdf->Cell(75,5,"Belgie",0,1);
$pdf->SetXY(10,60);
$pdf->Cell(75,25,'',1,1);

// de lijnen van de order
// Qty - ArtNr - Omschrijving - prijs - totaal
// de HEADER
$pdf->SetFillColor(200,200,200);
$pdf->SetFont('Arial','B',12);
$pdf->SetXY(10,100);
$pdf->Cell(20,5,"Aantal",1,0,'C',1);
$pdf->Cell(30,5,"ArtNr",1,0,'C',1);
$pdf->Cell(90,5,"Omschrijving",1,0,'C',1);
$pdf->Cell(25,5,"Prijs",1,0,'C',1);
$pdf->Cell(25,5,"Totaal",1,1,'C',1);
// de artikels...
$pdf->SetFont('Arial','',10);
$korting = "0";
$orderlijnen =array(
array("artikel"=>"feestneus", "artikelNummer"=>"123", "eenheidsprijs"=>"2",
"kleur"=>"rood", "aantal"=>"2"),

Serverside Scripting – PHP – CVO TKO Leuven

Hoofdstuk: Export naar PDF

// het shipTo Adres
$pdf->SetFont('Times','',12);
$pdf->SetXY(125,60);
$pdf->SetFillColor(200,200,200);
$pdf->Cell(75,5,"Verzend Adres",0,1,'C',1);
$pdf->SetFont('Arial','',10);
$pdf->SetXY(125,65);
$pdf->Cell(75,5,"Martijn Waeyenbergh",0,1);
$pdf->SetXY(125,70);
$pdf->Cell(75,5,"PHPLaan 123 ",0,1);
$pdf->SetXY(125,75);
$pdf->Cell(75,5,"3000 Leuven",0,1);
$pdf->SetXY(125,80);
$pdf->Cell(75,5,"Belgie",0,1);
$pdf->SetXY(125,60);
$pdf->Cell(75,25,'',1,1);
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array("artikel"=>"clownbroek", "artikelNummer"=>"53", "eenheidsprijs"=>"12",
"kleur"=>"groen", "aantal"=>"1"),
array("artikel"=>"hemd", "artikelNummer"=>"13", "eenheidsprijs"=>"20",
"kleur"=>"geel", "aantal"=>"1"),
array("artikel"=>"water-spuit-bloem", "artikelNummer"=>"523",
"eenheidsprijs"=>"2.5", "kleur"=>"n.v.t.", "aantal"=>"1"),
array("artikel"=>"flesje cola", "artikelNummer"=>"852", "eenheidsprijs"=>"1",
"kleur"=>"n.v.t.", "aantal"=>"5")
);
$verzending = 12.5;
$betaalMiddel = "creditcard";
$totaalBestelling = $totaalBTWBestelling =0;
/*HIER MOET ER GELOOPT WORDEN OP DE ORDERLIJNEN BINNEN

DE ORDER*/

for ($i=0;$i<count($orderlijnen);$i++){
$orderlijn = $orderlijnen[$i];
// zoek het product met de productID
$kleur = $orderlijn['kleur'];
$BTWPercentage = (float) 1.21;

if ($orderlijn['aantal'] > 0){
$prijsIncl = (float)($orderlijn['eenheidsprijs']) * (float)($BTWPercentage);
$btw = (float)($orderlijn['eenheidsprijs'] * 0.21);
$prijsExcl = (float)($orderlijn['eenheidsprijs']);

$rekeningTotaalMetKorting = (float)($totaalBestelling) ;
$totaalBTWBestelling = number_format((float)((float)($rekeningTotaalMetKorting)
* 0.21),2,'.','');

// de afsluitende lijn...
$pdf->Cell(0,20,"",'T',1);
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if (($i%2) != 0){
$pdf->SetFillColor(220,220,220);
}
else{
$pdf->SetFillColor(255,255,255);
}
$pdf->Cell(20,5,$orderlijn['aantal'],'LR',0,'L',true);
$pdf->Cell(30,5,$orderlijn['artikelNummer'],'LR',0,'L',true);
$pdf->Cell(90,5,html_entity_decode($orderlijn['artikel'])." (kleur:
".$kleur.")",'LR',0,'L',true);
$pdf->Cell(25,5,number_format($prijsExcl,2)."€,-",'LR',0,'R',true);
$pdf->Cell(25,5,number_format($orderlijn['aantal'] *
$prijsExcl,2)."€,-",'LR',1,'R',true);
$totaalBestelling = $totaalBestelling + ($orderlijn['aantal'] *
$prijsExcl);
$totaalBTWBestelling = $totaalBTWBestelling + ($orderlijn['aantal'] *
$btw);
}
}
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// DE TOTAAL LIJNEN...
$pdf->Cell(140,5,"Totaal bestellijst:",1,0);
$pdf->Cell(50,5,"€ " . number_format($totaalBestelling,2),1,1);

$pdf->Cell(140,5,"Verzending:",1,0);
$pdf->Cell(50,5,"€ " . number_format($verzending,2),1,1);
$pdf->Cell(140,5,"BTW bedrag:",1,0);
$pdf->Cell(50,5,"€ " . number_format($totaalBTWBestelling,2),1,1);
$pdf->Cell(140,5,"Betaalwijze:",1,0);
$pdf->Cell(50,5,$betaalMiddel,1,1);
$pdf->SetFont('Arial','B',12);
$pdf->Cell(140,5,"Totaal te betalen:",1,0);
$pdf->Cell(50,5,"€ " .
number_format(($rekeningTotaalMetKorting+$totaalBTWBestelling+(float)($verzending))
,2),1,1);
$pdf->Output();
?>

Er bestaan uiteraard nog andere ‘fabricanten’ van pdf generators:
Een andere is bv. Mpdf
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Geeft deze uitvoer in de browser (een pdf bestand dat je kan bewaren…)

6
4

Om mpdf te gebruiken, moet je deze ook downloaden en bij je bronbestanden zetten:
http://www.mpdf1.com/mpdf/index.php

Deze kan een bestaande pagina, rechtstreeks naar pdf omzetten (niet altijd even correct):
<?php
include("MPDF57/mpdf.php");
$mpdf=new mPDF('c','A4','','' , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0);
$mpdf->SetDisplayMode('fullpage');
$mpdf->WriteHTML(file_get_contents('bronHTML2.php'));
$mpdf->Output();
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?>
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