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  Voorwoord

  Opbouw

Het boek bestaat uit vier hoofdstukken:

1 Inleiding PHP

2 Gegevensanalyse

3 Inleiding MySQL

4 Gestructureerd programmeren

Hoofdstukken 1, 2 en 3 kunnen parallel gegeven worden, daarna hoofdstuk 4. Dit 

boek bestaat uit 230 lesuren verdeeld over 70 lesblokken van 2 uur en vier zelfstu-

dieprojecten van in totaal 90 uur.

Bij de opbouw is gebruikgemaakt van de taxonomie van Romiszowski waar onder-

scheid wordt gemaakt tussen kennis (het opslaan van informatie) en vaardigheden 

(acties uitvoeren om een doel te bereiken).

Elk lesblok eindigt met een kennistoets en een vaardigheid-lab. Elk hoofdstuk ein-

digt met een zelfstudieproject.

• Kennistoetsen: kennis van begrippen en procedures.

• Vaardigheid-labs: reproductieve vaardigheid, acties uitvoeren om een doel te be-

reiken.

• Zelfstudieprojecten: productieve vaardigheid. In tegenstelling tot reproductieve 

vaardigheden doen productieve vaardigheden een beroep op de creativiteit en 

planningsvaardigheden van de student; ze gaan gepaard met (complexe) beslis-

singsvorming op bewust of onderbewust niveau. De student moet de geleerde in-

formatie spontaan toepassen in nieuwe situaties, waarin niet van tevoren geoefend 

is. Er moeten nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen bedacht worden.

Dit boek is met de grootst mogelijke zorg geschreven. De juistheid en volledigheid 

van de gegevens kunnen echter niet worden gegarandeerd. De auteur en uitgever 

aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het 

directe of indirecte gevolg is van handelingen zoals onethisch hacken.

Ik wil al mijn studenten en collegae bedanken voor hun feedback tijdens het ma-

ken van dit boek. Speciale dank aan Bart Schrap voor zijn zorgvuldige feedback en 

commentaar. Ik heb dit boek met veel plezier geschreven en ik hoop dat zowel de 

studenten als docenten er met veel plezier mee zullen werken.
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 1 PHP

Voorkennis
Kennis van en ervaring met web-applicatieontwikkeling is vereist, met name html, 

CSS en JavaScript.

 1.1 Inleiding PHP

Lesblok 1.1

Tijdsduur 2 uur

Doel XAMPP installeren en instellen

Benodigdheden XAMPP tech-stack

Het client-server-model is een model waar twee computers in samenwerking twee 

of meer programma’s uitvoeren, bijvoorbeeld e-mail of internetbankieren. Dit 

model werkt als volgt: een cliëntprogramma doet een aanvraag (request) bij het 

serverprogramma. Het serverprogramma voert hierop handelingen uit en geeft 

informatie terug aan de cliënt. Bijvoorbeeld, een webserver ontvangt requests van 

verschillende webbrowsers. De server voert acties uit en geeft de informatie terug 

in de vorm van webpagina’s.

Figuur 1.1 Client-server-model
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Dit client-server-model gebruiken we ook voor het realiseren van web-applicaties. 

In dit hoofdstuk houden we ons bezig met het opbouwen van web-applicaties met 

PHP.

Figuur 1.2 Een web-applicatie

Wat is PHP?
PHP (oorspronkelijk Personal Home Page) is een server-side scripting-taal, spe-

ciaal ontworpen voor het web. Je kunt PHP-code binnen een html-pagina embed-

den. De PHP-code wordt uitgevoerd door de webserver wanneer iemand jouw 

webpagina bezoekt. PHP is ontworpen door Rasmus Lerdorf in 1994. Het is een 

open-source product en gratis te downloaden. De homepage voor PHP vind je 

hier: www.php.net.

PHP is een scripting-taal die geïnterpreteerd wordt door de PHP-interpreter. Je 

hoeft PHP niet te compileren zoals C of Java. Een Java-programma moet eerst 

gecompileerd worden door een compiler en daarna uitgevoerd. Voorbeelden van 

scripting-talen zijn PHP en JavaScript.

Ontwikkelomgeving
Om te beginnen moet je een webserver, een dataserver en een mailserver op je 

computer installeren. Een webserver biedt webpagina’s aan (‘serveert’) de browsers 

van de gebruikers aan. PHP draait op de Apache-webserver. Om PHP-scripts te 

kunnen draaien moet je eerst de Apache-webserver op je computer installeren.

De populairste open-source tech-stack (software-bundel) voor PHP is XAMPP. 

De tech-stack bestaat voor Multi-platform Apache MySQL PHP en Pearl. Je kunt 

XAMPP op een web-host installeren. Maar voor het ontwikkelen en testen van je 

websites kun je XAMPP op je eigen pc of laptop installeren. XAMPP kan gedown-

load worden voor Windows, MacOS of Linux:

• WAMP voor Windows

• MAMP voor MacOS

• LAMP voor Linux

• XAMPP is multiplatform

Je kunt de tech-stack voor Windows downloaden vanaf de site:

www.apachefriends.org.
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Voor MacOS kun je MAMP downloaden vanaf de site:

www.mamp.info/en/downloads/

Voor Linux kun je MAMP installeren vanaf de site:

www.linux.com/learn/easy-lamp-server-installation

Als je XAMPP downloadt en installeert voor je operating system start je XAMPP 

door op de icoon van XAMPP-control-panel te klikken (zie fi guur 1.3), waarna de 

XAMPP Control Panel Application verschijnt.

Figuur 1.3 XAMPP Control Panel en MAMP Control Panel

In het eerste deel van het XAMPP controlepaneel kun je de Apache- en 

 MySQL-services zien. In het tweede deel zien we de Start- en Stop-knoppen voor 

de services. In het derde deel zien we onder andere de Confi guratie-knop waar we 

de installatie kunnen instellen.

We zien dat de Apache-server in XAMPP draait in port 80. In MAMP draait deze 

in port 8888.

Om te testen of de installatie goed verlopen is typ je in het adresvakje van de brow-

ser het volgende:

localhost:80 voor XAMPP of 

localhost:8888 voor MAMP

Nu moet de index.php-pagina verschijnen.

De mappenstructuur van XAMPP verschilt per operating system. De mappen-

structuur van, in dit geval, een MAMP-installatie, ziet er als volgt uit:
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Figuur 1.4 Mappenstructuur van de installatie

Belangrijk voor ons zijn de volgende mappen en bestanden:

httpd.conf: in Applications/MAMP/conf/apache/extra is dit het bestand voor het 

confi gureren van de Apache-server.

php.ini: in Applications/MAMP/conf/php8.0.0 is dit het bestand waar de stan-

daardinstellingen van PHP te vinden zijn.

Kennistoets 1.1: XAMPP instellingen
Bestudeer de theorie van dit lesblok en maak de volgende kennistoets.

Toets 1.1

1. Wat is het client-server-model?

2. Wat is een tech-stack?

3. Welke modules heeft de XAMPP tech-stack?

4. Wat staat in de conf-map van XAMPP/MAMP?

5. Waar vind je het php.ini-bestand?

6. Wat is PHP?

7. Wat is het verschil tussen een scripting- en een gecompileerde taal?

8. Noem twee scripting-talen.

9. Noem twee compileertalen.

10. Wie is Rasmus Lerdorf?

Vaardigheid-lab 1.01: XAMPP-instellingen
Het kan gebeuren dat bij de installatie van XAMPP problemen ontstaan. In deze 

lab-opdracht ga je controleren of de confi guratiebestanden correct ingesteld zijn.

Soms kun je bij het opstarten van de Apache-server de volgende melding krijgen: 

Port 80 geblokkeerd. Dit betekent dat software in je computer gebruikmaakt van 

poort 80, bijvoorbeeld Skype.
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Stap 1: Set de software uit en start XAMPP opnieuw.

Stap 2: Als dit niet werkt, open het MAMP/conf/apache/httpd.conf-bestand en 

zoek de regel: Listen 80. Hier kun je een nieuwe poort, bijvoorbeeld 8080, voor 

Apache gebruiken. Als je een nieuwe poort gebruikt moet je dit voortaan in je 

browser als volgt aangeven: http://localhost:8080
Tijdens het maken van je PHP-opdrachten is het handig om alle foutmeldingen te 

kunnen zien.

Stap 3: Open MAMP/conf/php8.0.0/php.ini en controleer dat de regel er zo uit-

ziet:

commando: error_reporting = E_ALL

Om je databases te beschermen kun je een nieuwe gebruiker en een nieuw wacht-

woord aanmaken.

Stap 4: Ga naar: http://localhost/phpmyadmin en maak een nieuwe gebruiker aan 

voor je MySQL database-server.

 1.2 De ontwikkelomgeving

Lesblok 1.2

Tijdsduur 2 uur

Doel Ontwikkelomgeving installeren

Benodigdheden Code-editor en XAMPP

XAMPP wordt ook gebruikt voor het maken van web-applicaties met behulp van 

Content Management Systems (CMS) zoals Joomla en WordPress. Een CMS is 

software om web-applicaties te creëren en managen met weinig of geen program-

meerervaring. We gebruiken geen CMS omdat we willen leren programmeren en 

onze eigen web-applicaties en databases (backend) gaan coderen.

Code-editor
Om de PHP-opdrachten te kunnen coderen heb je een code-editor nodig. Als je 

nog geen favoriete code-editor hebt, download en installeer dan een gratis editor 

uit de volgende lijst:

• Sublime

• Brackets

• Visual Studio Code
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Ontwikkelomgeving
Na de installatie van XAMPP zien we de volgende mappenstructuur. Bij het maken 

van je PHP-opdrachten zijn de volgende mappen belangrijk:

Figuur 1.5 Mappenstructuur van de installatie

htdocs: is de root-map van de te coderen applicatie en waar we onze PHP-scripts 

gaan plaatsen.

php_error.log: is het bestand in de map logs waar we onze codefouten kunnen tra-

ceren.

Eerste PHP-script
De webserver herkent een PHP-script aan de volgende tags:

<?php ... ?>

In het volgende voorbeeld zien we een blok PHP ingebed in html. Codeer de vol-

gende code en sla het op als index.php in de map htdocs. In Windows moet dat de 

map www zijn.

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>testen</title>
</head>
<?php
   echo phpversion();
   phpinfo();
?>
<body>
</body>
</html>
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Binnen een PHP-blok coderen we PHP-commando’s met de juiste syntaxis. Syn-

taxis is de structuur en de regels van commando’s in een computerprogrammeer-

taal. Bijvoorbeeld, om output weer te geven gebruik je echo als opdracht of com-

mando. De syntaxis is:

echo "jouw tekst";

Alle instructies binnen de tags <?php en ?> eindigen met een puntkomma (;).

De phpinfo()-function in bovenstaand voorbeeld is een standaard-PHP-function 

die de webpagina met de PHP-instellingen weergeeft (functions worden behandeld 

in paragraaf 1.12).

Open je browser en typ

localhost:80 voor Windows

of

localhost:8888 voor MAC.

Als je geen pagina te zien krijgt, dan is het mogelijk dat je een typefout of codeer-

fout gemaakt hebt. Probeer dan de fouten te traceren door het php_error.log-be-

stand te openen in MAMP of door op Open Error Log te klikken in XAMPP..

Maak hiervoor de volgende opzettelijke typefout.

Verander de regel: phpinfo();
in: phpinf();
En probeer het script opnieuw te draaien vanuit de adresbalk van je browser. Je 

krijgt de volgende foutmelding in php_error.log te zien:

[ -Jul-  : :  Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught
Error: Call to undefi ned func  on phpinf()

Kennistoets 1.2
Bestudeer de theorie van dit lesblok en maak de volgende kennistoets.

Toets 1.2

1. Wat is een Call to undefi ned function-error?

2. Wat is de phpinfo-function?

3. Waar kun je Apache-server-fouten traceren?

4. Wat is de root-map van de Apache-server?

5. Benoem alle error-logs van XAMPP.

6. Wat is een CMS?

7. Wat is Joomla?
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8. Wat is syntaxis?

9. Wat doet de echo-opdracht?

10. Waar kunnen we een PHP-script embedden in een html-script?

Vaardigheid-lab 1.02
Stap 1: Maak een nieuwe map lessen in de map htdocs van XAMPP.

Stap 2: Maak een PHP-script en sla het op in de map lessen als lab1.02.php.

Stap 3: Codeer een echo-opdracht met de volgende tekst:

“Dit is mijn eerste PHP-script”.

Stap 4: Voeg de phpinfo()-opdracht eraan toe.

Stap 5: Start XAMPP op.

Stap 6: Om je eerste PHP-script te kunnen testen, typ je het volgende in de adres-

balk van je browser: localhost/lessen/lab . .php

 1.3 De PHP-programmeertaal

Lesblok 1.3

Tijdsduur 2 uur

Doel Taalcomponenten

Benodigdheden Code-editor en XAMPP

Taalcomponenten
De PHP-syntaxis is hetzelfde als de syntaxis van andere programmeertalen, zoals C 

en Java. De volgende tabel is een samenvatting van de PHP-syntaxis:

Tabel 1.1 Taalcomponenten

Taalcomponent PHP-syntaxis

Openen en sluiten script-tags <?php    ?>

Block { }

Commentaarregel // commentaar

Commentaarblok /* commentaar */

Declareren variabelen $mijnvar = 0;

Declareren strings $mijnstring = "tekst"

Escape-teken \ "fi lmtitel \"Serpico\" "


