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Hoofdstuk 1

PHP als scriptingtaal
PHP is een zogeheten scriptingtaal. In tegenstelling tot de traditionele programmeertalen,
zoals C++ en Pascal, bestaat PHP uit een aantal onafhankelijke pagina’s, vergelijkbaar
met html. Deze pagina’s zijn door koppelingen (links) met elkaar verbonden. In dit hoofdstuk bekijken we PHP als scriptingtaal. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden van PHP?
Hoe verhoudt PHP zich tot bijvoorbeeld html? We beginnen met de algemene opbouw van
PHP en de verhouding tot html. We zullen onze eerste PHP-programmaatjes schrijven. Dit
hoofdstuk is tevens het vertrekpunt van onze webshop. We zullen snel zien dat we eerst een
goede opzet moeten maken voor de shop, die als rode draad door het boek loopt. Pas daarna
begint het echte programmeren. De internetwereld gaat snel... PHP levert een bijdrage om
aan de huidige vraag naar dynamische websites te kunnen voldoen. Het programmeren
daarvan is leuk, dus laten we snel een start maken!

Wat is PHP?
inleiding1

Traditioneel worden websites ontwikkeld in html (hypertext markup language). Html
wordt meestal een taal genoemd. Eigenlijk is html niet zozeer een programmeertaal,
maar meer een stijlconventie. Door middel van tags bepalen we hoe tekst, afbeeldingen en andere objecten er in de browser uitzien.

I Afbeelding 1.1
www.php.net.
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Willen we een html-pagina bijvoorbeeld laten reageren op een actie van de gebruiker, dan kunnen we gebruikmaken van JavaScript. Deze taal wordt ingebed in de
html-code. JavaScript is een zogeheten clientside scriptingtaal. Dit betekent dat de
1
code op de clientcomputer, dus het werkstation, wordt uitgevoerd . De combinatie
van html en JavaScript wordt vooral gebruikt om aan de clientside acties ‘af te
vangen’ en te controleren; denk bijvoorbeeld aan aanwijseffecten (rollovers), korte
animaties enzovoort. We noemen deze combinatie van html en JavaScript ook wel
dhtml.

Dynamische sites
De eisen die aan het web worden gesteld, zijn door de ontwikkeling van internet
steeds verder toegenomen. Waar een aantal jaren geleden statische websites nog
voldeden, maken tegenwoordig steeds meer sites gebruik van dynamische elementen: een vacature zoeken bij uw favoriete bedrijf of een receptje zoeken om vanavond een heerlijke schotel op tafel te zetten. In deze tijd van e-commerce zijn er
ook tal van sites die helemaal dynamisch opgezet zijn. Denk aan het enorme aantal
webwinkels en zoekmachines. Al deze sites hebben één ding met elkaar gemeen: ze
maken gebruik van een scriptingtaal en een database.

PHP als scriptingtaal
Een traditionele applicatie draait continu. De toepassing is verantwoordelijk voor een
geheel proces: van elke interactie met de gebruiker, de invoer van gegevens tot en met
de verwerking ervan. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld gegevens invoert, kan de
applicatie die invoer onmiddellijk beïnvloeden, controleren enzovoort. Het proces verloopt realtime. Bij een tekstverwerker tikt de gebruiker een regel in. Het programma
reageert door de karakters op het scherm te plaatsen en de invoer meteen op spelfouten te controleren. Het gehele proces verloopt onder verantwoording van de applicatie.
Een scriptingtaal werkt anders. Deze komt slechts op één moment aan bod. Wanneer de gebruiker een nieuwe pagina ophaalt, wordt deze door de server van de
vaste schijf afgehaald en doorgestuurd naar de client. Wanneer er gebruik wordt
gemaakt van een scriptingtaal, wordt aan deze gang van zaken nog een element toegevoegd. De server zal in dat geval de gevraagde pagina eerst naar de parser (interpretatieprogramma) van de scriptingtaal sturen om verwerkt te worden. Pas daarna
stuurt de server de pagina naar de client toe.

1

2

JavaScript kan in bepaalde gevallen ook serverside worden gebruikt, maar dit
wordt vrijwel niet toegepast.

Het Complete Boek
PHP 5.3

Gebruik een snelle mirrorsite
De officiële website www.php.net krijgt veel bezoekers. Daarom kunt u voor
een snelle verbinding beter gebruikmaken van een van de vele (Nederlandse)
mirrors. De officiële mirrors zijn bekend onder de namen nl2.php.net en
nl3.php.net. Een volledig overzicht staat op www.php.net/mirrors.php.

I Afbeelding 1.2
Een overzicht van PHP-mirrorsites.

inleiding2

Er bestaat een groot aantal verschillende scriptingtalen; bekende voorbeelden zijn
PHP, ASP.NET, JSP, Perl en Python. PHP en ASP.NET zijn de meest gebruikte.
ASP.NET (onderverdeeld in VB.NET en C#) is het vlaggenschip van Microsoft op
webapplicatiegebied. Het .NET-framework is zeer uitgebreid en biedt mogelijkheden
tot het bouwen van zeer complexe webapplicaties.
PHP mag zich in grote populariteit verheugen. De ontwikkeling van PHP is
begonnen in 1994. Rasmus Lerdorf wilde meer dan alleen een statische website.
Het idee voor PHP, in die begindagen een afkorting van Professional Home Page,
was geboren. De eerste versies van de scriptingtaal konden niet veel meer dan het
afhandelen van een webformuliertje: de gegevens controleren en de inhoud versturen. PHP is echter volwassen geworden en mag zich een volwaardig lid van de
familie der scriptingtalen noemen.
Tegenwoordig biedt PHP mogelijkheden om zeer complexe webapplicaties te ontwikkelen, geschoeid op professionele leest. Werd de scriptingtaal twee jaar geleden
nog gezien als een leuk open-sourceproject, tegenwoordig wordt het toegepast door
beursgenoteerde bedrijven.

3
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PHP en MySQL: een koppel
inleiding4
afb1-3

MySQL wordt vaak in één adem genoemd met PHP. MySQL is een populair
open-sourcedatabasesysteem. De reden dat de combinatie PHP/MySQL vaak
wordt genoemd, is omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor duizenden databasegestuurde websites.
1

Client

2

Server
4

Database
3

I Afbeelding 1.3
Wanneer een pagina wordt opgehaald, wordt de PHP-code door de server geparsed. De server zoekt op
zijn beurt contact met de database. Het resultaat wordt teruggestuurd naar de client.

Databasegestuurde websites zijn sites die gebaseerd zijn op een combinatie van een
scriptingtaal en een database.2 PHP wordt in dit geval gebruikt om informatie op te
slaan in de database, de database te bevragen en het resultaat te presenteren in de
browser. De meeste webapplicaties zijn terug te brengen tot deze processen. Een
webwinkel bijvoorbeeld heeft aan de ene kant een interface voor de eigenaar. Hij
kan artikelen invoeren, foto’s uploaden, prijzen aanpassen enzovoort. De bezoeker
daarentegen kan de artikelen bekijken of een selectie maken van artikelen. Wil hij
een artikel bestellen, dan vraagt het systeem om gegevens zoals naam en rekening-

I Afbeelding 1.4
De officiële site van MySQL: www.mysql.com.

2

4

Een database is een structuur waar informatie in kan worden ondergebracht.
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nummer. Deze worden opgeslagen in het systeem. De beheerder kan deze gegevens
in de administratieve interface ophalen en verwerken: een factuur afdrukken, de
bestelling als afgehandeld noteren enzovoort. Het geheel van processen komt ook
hier voornamelijk neer op het bewerken van de data. PHP vertaalt de wensen van
de gebruiker naar databasefuncties en stuurt MySQL aan.

Waarom PHP?
inleiding5

PHP is erg populair en nog steeds in opmars. Het succes van PHP is te danken aan
het open-sourcemodel. Het principe van open-source is dat de software vrij te
gebruiken is en door iedereen aangepast mag worden. PHP wordt uitgebracht onder een eigen open-sourcelicentie. Deze licentie kent weinig beperkingen. Versie 3
werd nog uitgebracht onder de GNU General Public Licence. Kortweg houdt deze
in dat iedereen de software mag gebruiken en aanpassen, maar dat de ontwikkelaar
zich verplicht eventuele aanpassingen kosteloos beschikbaar te stellen aan derden,
oftewel publiceert onder de GNU-licentie. De PHP-ontwikkelaarsgroep vindt dat
deze licentie te veel beperkingen oplegt en daarom gebruiken ze sinds versie 4 een
eigen licentie.
Vragen over de PHP-licentie
Op www.php.net/license/ is een groot aantal veelgestelde vragen gepubliceerd.

I Afbeelding 1.5
PHP wordt geleverd onder een open-sourcelicentie.
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Open-sourcesoftware mag zich in grote populariteit verheugen. Er wordt – vooral
door grote bedrijven – nog wel eens gedacht dat open-sourcesoftware wel van Bkwaliteit zal zijn, maar dat is vaak niet het geval. De open-sourcemarkt is volwassen
aan het worden. Het marktaandeel zal toenemen, omdat open-sourcesoftware zoals
Linux steeds gebruiksvriendelijker wordt. Daarnaast breidt de support en andersoortige dienstverlening op dit gebied enorm uit. Ook de hoge licentiekosten van
commerciële programmatuur spelen een belangrijke rol. Een webserver met een
combinatie van Linux (besturingssysteem), Apache (webserver), PHP (scriptingtaal) en MySQL (database) is kosteloos, terwijl voor vergelijkbare commerciële programmatuur vele duizenden euro’s betaald moeten worden. Inmiddels heeft deze
combinatie zich ruimschoots bewezen: men schat dat meer dan zestig procent van
de webservers gebruikmaakt van Apache, in veel gevallen gecombineerd met PHP
en MySQL.

Libraries
inleiding6

PHP wordt op open-sourcebasis ontwikkeld door programmeurs uit de hele
wereld. Op de mastersite www.php.net zijn tal van verschillende versies te vinden.
PHP is enorm in beweging. En dat is te merken. Regelmatig verschijnen er nieuwe
versies met steeds meer mogelijkheden. Daarnaast maakt PHP gebruik van zogeheten libraries, grote bibliotheken met bepaalde functionaliteit. Zo zijn er libraries op
grafisch gebied, voor het genereren van pdf-bestanden, Flash-bestanden en xml.
Ook bestaan er gespecialiseerde, commerciële libraries.

I Afbeelding 1.6
PDF Library is een voorbeeld van een van de vele
PHP-libraries.

6
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Frameworks
Relatief nieuw is het gebruik van zogeheten frameworks in PHP. Een framework
lijkt qua gebruikt op een library, maar is geschreven in PHP (libraries zijn dat per
definitie niet). Het Zend Framework is een van de belangrijke frameworks. Het
bevat functies voor authenticatie, configuratie, templating enzovoort.

I Afbeelding 1.7
Zend Framework: framework.zend.com.

Platformonafhankelijkheid
PHP is steeds platformonafhankelijker geworden. Waren de eerste versies alleen
geschikt voor Linux, de huidige versies zijn ook geschikt voor Windows en Macintosh. PHP kan prima samenwerken met Internet Information Server. Ook de
ondersteuning van databases van Microsoft is geen enkel probleem. Op die manier
kan onder Windows samengewerkt worden met een database van MS-SQL server.

De toekomst
Voor dynamische websites is een goede toekomst weggelegd. Als we naar de markt
kijken, dan valt op dat het aantal databasegestuurde websites enorm toeneemt. De
groei is logisch te verklaren. Bij zijn opkomst was het World Wide Web het domein
van gespecialiseerde professionals. Door de enorme populariteit van het web, is de
vraag naar geavanceerde functionaliteit toegenomen. Een website van de huidige
generatie moet gemakkelijk te onderhouden zijn door iemand die verder geen verstand van webdesign heeft. Door middel van een contentmanagementsysteem wordt
het onderhoud van een site gedistribueerd in een organisatie. Elk onderdeel is
verantwoordelijk voor zijn eigen deel van de website.
7

Hoofdstuk 1
PHP als scriptingtaal

Een dynamische website impliceert eigenlijk informatie op maat. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een persoonlijk profiel of persoonlijke wensen. Een gebruiker krijgt alleen de informatie te zien die hij daadwerkelijk wil zien: de juiste artikelen in de cd-shop en de meest interessante vacatures.

Intranet
inleiding8

Een relatief onontgonnen gebied dat erg belangrijk gaat worden, is het intranet.
Steeds meer grotere organisaties hebben een eigen intranet. Een intranet is een
website die alleen beschikbaar is binnen een bepaalde organisatie. Het kan afgesloten zijn van de buitenwereld (fysiek of bijvoorbeeld door middel van een firewall),
maar het kan ook voor een deel over het openbare netwerk van internet lopen. In
het laatste geval spreken we van een virtual private network (VPN). Wanneer een
bedrijf verschillende vestigingen heeft en/of medewerkers thuis op het bedrijfsnetwerk moeten kunnen werken, wordt vaak een VPN gebruikt. Het mag duidelijk
zijn dat beveiliging bij een VPN een grote rol speelt.

I Afbeelding 1.8
Intranetapplicatie van een opleidingsbedrijf.

Een intranet kan een ‘gewone’ website zijn. Het zou bijvoorbeeld een lijst van
medewerkers, een vacaturebank en mededelingen kunnen bevatten. Steeds vaker
kunnen we spreken van een echte intranetapplicatie. De website vervult dan de rol
die vroeger het administratiesysteem toekwam. Het bevat alle contactgegevens,
agenda’s, maar ook het artikelenbestand, bestellingen, factuurgegevens enzovoort.
In dit soort toepassingen worden vaak internetgerelateerde zaken zoals e-mail (webmail) meteen geïntegreerd. Voor PHP is inmiddels een aantal open-source CRM
(Customer Relationshop Management) applicaties ontwikkeld. Daarvan is Vtiger
(www.vtiger.com) de bekendste.
8
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I Afbeelding 1.9
Vtiger als voorbeeld van een intranetapplicatie.

Webapplicaties
Een intranetsysteem biedt veel voordelen ten opzichte van een traditioneel systeem.
De intranetapplicatie draait op een server. Op de client is slechts een browser nodig
om het systeem te kunnen benaderen. De applicatie is daarmee platformonafhankelijk geworden, want voor elk platform is wel een goede browser beschikbaar.
Omdat PHP relatief laagdrempelig is, is de opzet van een dergelijk systeem in relatie tot een traditioneel systeem verhoudingsgewijs gemakkelijk te realiseren. Eventueel zou er zelfs gekozen kunnen worden voor uitbreiding van een bestaand systeem zoals Vtiger. Deze applicatie biedt standaard namelijk
uitbreidingsmogelijkheden. Terwijl een traditionele toepassing meestal moeilijk uit
te breiden is, is Vtiger vanwege het open-sourcekarakter relatief gemakkelijk uit te
breiden. Omdat veel werk al gedaan is, worden kosten bespaard.

Werking van PHP
PHP is een serverside scriptingtaal. Dat betekent dat de PHP-code door de server
geïnterpreteerd wordt en pas daarna naar de client wordt gestuurd. Hoe gaat ontwikkelen met PHP dan in zijn werk?
editplus

PHP-code kan in een willekeurige teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok) geschreven
worden. Er zijn echter voldoende handige editors, zoals EditPlus (www.editplus.com), CrimsonEditor (www.crimsoneditor.com) en PSPad
(www.pspad.com) die de PHP-opdrachten kennen en opdrachten, variabelen,
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I Afbeelding 1.10
EditPlus.

waarden enzovoort in verschillende kleuren weergeven. PHP Designer
(www.mpsoftware.dk) is speciaal voor PHP ontwikkeld. Dit programma is veel
uitgebreider dan de gemiddelde teksteditor. Een enorme hulp voor de programmeur! De meest professionele ondersteuning vindt u in Zend Studio van het commerciële PHP-bedrijf Zend (www.zend.com). Een gelijkwaardige omgeving vindt
u in de vorm van de open-sourceomgeving Eclipse (www.eclipse.org). Er is een
speciale PHP-versie van Eclipse beschikbaar die ook door Zend wordt ontwikkeld.
U vindt deze op www.zend.com/pdt. Ik raad u aan met een eenvoudige editor,
zoals EditPlus, te beginnen. De Zend-producten zijn namelijk vrij ingewikkeld en
bieden pas een echte meerwaarde voor de gevorderde programmeur.
Nadat de code is geschreven, wordt die geüpload naar de webserver (die uiteraard
PHP moet ondersteunen). Wanneer een bezoeker een willekeurige, statische htmlpagina opvraagt, stuurt de server die meteen naar de client. Wanneer er echter een
dynamische PHP-pagina wordt opgevraagd, dan zal de server de PHP-code eerst
naar de parser (interpretatieprogramma) sturen. Pas wanneer de code
geïnterpreteerd is, stuurt de server het resultaat door naar de client.
Wat is het resultaat van de geïnterpreteerde code? In principe is dat html. In feite
laten we de PHP-code html genereren.
echo “<b>Deze regel wordt naar de browser gestuurd</b>”;

De instructie hierboven zal resulteren in deze html-code:
<b>Deze regel wordt naar de browser gestuurd</b>
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Naast html kunnen we PHP in principe alles laten genereren wat naar een browser
kan worden gestuurd, bijvoorbeeld JavaScript maar ook een gifafbeelding.
Het is niet in alle gevallen handig om rechtstreeks via internet op een server te werken. Gelukkig kunnen we een willekeurige computer gemakkelijk als server laten
fungeren (zie ook hoofdstuk 2). In dat geval zal het schema er iets anders uitzien.
Houd er rekening mee dat de werking van PHP van server tot server kan
verschillen. De internetaanbieder (ISP: Internet Service Provider) kan PHP voor
een groot gedeelte instellen, waardoor er verschillen kunnen ontstaan in configuratie tussen de ene ISP en de andere. De afwijkingen hebben meestal betrekking op
rechten. Wat mag een ontwikkelaar wel binnen PHP en wat niet? Uit beveiligingsoogpunt kan de ISP besluiten bepaalde rechten strikter in te stellen.

I Afbeelding 1.11
PHP Designer.

Databasegestuurde websites
De meeste sites die ontwikkeld worden met PHP, zijn zogeheten databasegestuurde
websites. Al deze websites hebben een gemeenschappelijke noemer, namelijk dat ze
een database als hart hebben. Maar wat is een database nu eigenlijk precies?
Een database is een model, waarbinnen informatie gestructureerd wordt. Eigenlijk
vormt een database een afspiegeling van de werkelijkheid. Stel dat we kunst verzamelen. De kunstcollectie is onder te brengen in een databasemodel. Een werk uit
de collectie bestaat bijvoorbeeld uit een objectnummer, een maker, afmetingen, het
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soort werk (schilderij, beeldhouwwerk enzovoort), een datering, materiaalkeuze,
een omschrijving en een afbeelding. Deze kenmerken van het object vormen een
afspiegeling ervan; ze zijn niet equivalent aan het object.
Door de objecten onder te brengen in een databasestructuur, kunnen we het overzicht bewaren. We kunnen gemakkelijk lijsten bekijken van de objecten, we kunnen ze sorteren of erin zoeken. Ik wil bijvoorbeeld een lijst van alle schilderijen uit
de verzameling of een lijst van alle werken die dateren van voor 1978. Het interessante van databases is, dat we er vragen aan kunnen stellen.
De vragen hierboven zijn handmatig ook vrij gemakkelijk te beantwoorden. Databasevragen kunnen echter veel ingewikkelder en gedetailleerder van aard zijn. Hierdoor kunnen complexe vraagstellingen beantwoord worden, die binnen een nietgeautomatiseerd proces moeilijk te beantwoorden zijn, bijvoorbeeld omdat het veel
te veel tijd zou kosten om tot een antwoord te komen.
Op het web maken we vooral gebruik van databases om bezoekersinformatie op
maat te bieden. We stellen gaandeweg het bezoek een profiel van de bezoeker op en
bieden op basis daarvan informatie aan. Een andere mogelijkheid is om een bezoeker zelf te laten zoeken. In ieder geval wordt er tijdens het virtuele bezoek steeds
een zoekvraag voor de database geformuleerd.
inleiding9

Een bezoeker komt bijvoorbeeld op de website van het Rijksmuseum. Hij kan een
virtuele tour maken door de collectie. Is hij in een bepaald werk geïnteresseerd, dan
kan hij daar aanvullende informatie over opvragen. In databasetermen gebeurt er
het volgende: de bezoeker wordt langs verschillende objecten uit de database geleid.

I Afbeelding 1.12
Een zoektocht naar materiaal over de Nachtwacht, afkomstig uit de database van het Rijksmuseum
(www.rijksmuseum.nl).
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Wanneer hij uitgebreidere informatie wil, wordt een zoekvraag aan de database
gesteld. Het resultaat daarvan wordt vervolgens in de browser gepresenteerd.
Wat voor de collectie van het Rijksmuseum geldt, gaat ook op voor een online
dvd-shop, zoekmachine, e-learningsysteem, gastenboek, forum enzovoort. De lijst
van toepassingen van databasegestuurde websites is enorm. Omdat een databasegestuurde website de belangrijkste toepassing is van PHP, zullen we in dit boek een
complete webshop uitwerken.

De webshop
Het uitgangspunt van dit boek is het ontwikkelen van een webshop. Een webshop
is immers een goed voorbeeld van een databasegestuurde website.
In onze webshop is van alles te koop: van boeken en cd’s tot en met speelgoedtreintjes. De verschillende artikelen worden gerubriceerd in diverse categorieën. Alle
cd’s vallen bijvoorbeeld in de categorie CD. Bezoekers hoeven dan niet rechtstreeks
te zoeken naar een specifieke cd, maar kunnen ook bladeren in de categorie CD.
Natuurlijk bevat onze database ook klantgegevens. Om een bestelling uit te voeren,
moeten we hier immers over beschikken. Elke bestelling wordt door de klant ingevoerd en door de administrator verder afgehandeld.
Welke kennis hebben we nodig om een shop te ontwikkelen? Natuurlijk databasekennis; dat spreekt voor zich. We maken een databasemodel en implementeren dat vervolgens in MySQL. Daarnaast hebben we aanvullende html- en PHP-kennis nodig.

I Afbeelding 1.13
Wehkamp: een voorbeeld van een webshop.

wehkamp
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Kennis van formulieren is noodzakelijk. We gaan er in dit boek van uit dat u een
redelijk ervaren html-er bent en het ontwerpen van formulieren geen grote geheimen voor u heeft. Natuurlijk zullen we uw formulierenkennis opfrissen.
Een formulier is een onlosmakelijk onderdeel van de webshop. We gebruiken het
om klantgegevens in te voeren en bezoekers de mogelijkheid te geven te zoeken in
de database.
Sessies en cookies gebruiken we om het gebruikersprofiel tijdelijk te bewaren. Wie is
onze bezoeker? Wat heeft hij tot nu toe besteld?
De webshop bevat op dit moment nog veel geheimen. Aan het eind van dit del
bent u echter zelf in staat er een te ontwikkelen. Alvorens we daadwerkelijk met die
ontwikkeling beginnen en dus met PHP aan de slag gaan, moeten we de scripting
engine installeren.

www.leer-php.nl
Ik heb Leer-php.nl geïntroduceerd in mijn eerste boek, Leer jezelf MAKKELIJK
PHP. Duizenden gebruikers zijn geregistreerd en maken geregeld gebruik van het
forum. Het PHP-veld is immers continu aan verandering onderhevig. Daarom is
een aantal belangrijke zaken, zoals links, adressen van belangrijke sites, errata van
dit boek enzovoort opgenomen op een aparte website: www.leer-php.nl. U vindt
hier ook alle broncode van de scripts die in dit boek worden besproken. Ook kunt
u de werking van de scripts zien. In elke schermafdruk vindt u de url naar het desbetreffende script. Daarnaast kunt u vragen stellen aan collega-programmeurs op
het forum.

I Afbeelding 1.14
www.leer-php.nl.
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