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I dette hæfte vil du stifte bekendtskab med 
både PHP og MySQL. Måske ved du alle-
rede, hvad de er, og hvad du kan bruge dem 
til, og så kan du glæde dig til at finde ud af, 
hvordan du får tingene til at virke for dig.

Du kan roligt se frem til nogle spændende 
sider forude, for når du først er velbevandret 
i PHP og MySQL, er der næsten ingen be-
grænsninger på de opgaver, du kan udføre.

I resten af dette kapitel vil vi give dig en kort 
introduktion til, hvad PHP og MySQL er. I 
de næste mange kapitler gennemgår vi de 
forskellige dele af PHP, så vi i hvert kapitel 
stille og roligt bygger oven på det, vi lærte i 
det forrige.

Når vi har dækket det meste af PHP-stoffet, 
flytter vi et øjeblik fokus over på MySQL og 
ser, hvordan programmet installeres og be-
nyttes – også fra PHP. 

Hæftet afsluttes med et gennemgående 
eksempel, hvor vi udvikler vores eget blog-
system ved hjælp af de færdigheder, der er 
blevet opbygget gennem de forrige kapitler. 

Hæftets eksempler
Gennem hæftet vil du finde mange ek-
sempler – store som små. Alle eksem-
plerne kan hentes samlet fra dette hæftes 
websted, www.php-online.dk. Du kan også 
hente eksemplerne fra www.libris.dk/bilag.

Hvad er PHP?
PHP kan opfattes som en udvidelse til det 
HTML-sprog, man bruger til at lave web-
sider i. I HTML kan man fortælle, hvordan 
siderne skal se ud. Man kan bestemme 
skrifttyper, farver, placeringer og så videre 
– HTML er til præsentation, men ikke meget 
andet.

1. Introduktion

Forestil dig, at du vil lave en gæstebog, hvor 
de, der besøger din side, kan skrive en hilsen 
til dig. Det kan man ikke gøre alene i HTML, 
for det sprog indeholder ingen metode til at 
gemme data i en fil eller en database. 

Det er her PHP kommer ind i billedet. PHP 
forholder sig ikke til, hvordan teksten præ-
senteres på hjemmesiden. I stedet giver PHP 
mulighed for at arbejde med data, regne 
på dem, gemme dem i databaser og meget 
mere. PHP giver hjemmesiderne den dyna-
mik, som de ikke kan få blot med HTML. 

PHP er open source, så det er gratis at 
bruge, og du har endda mulighed for at se, 
hvordan PHP selv er skrevet, hvis du skulle 
have lyst. 

Navnet PHP
PHP blev oprindeligt skrevet i 1994 af den 
dansk/grønlandske programmør Rasmus 
Lerdorf, som ville lave avanceret funktio-
nalitet på sin personlige hjemmeside på 
en let måde. Da systemet blev udviklet til 
Rasmus’ personlige hjemmeside, kaldte 
han det for Personal Home Page forkortet 
PHP. Siden da er der sket en masse, og 
PHP står i dag for PHP: Hypertext Prepro-
cessor.

Hvad er MySQL?
MySQL er en relationel database – og hvad 
er det så? En database er et sted, man kan 
samle sine data. At en database er relationel, 
vil sige, at der er relationer – sammenhænge 
– mellem de data, der ligger i den. Du kan 
for eksempel forestille dig, at din database 
indeholder en adressebog. Her vil der være 
en sammenhæng mellem folks postnummer, 
og hvilken by de bor i. Det er denne form for 
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1. Introduktion

sammenhænge – relationer – en relationel 
database er skræddersyet til at håndtere.

Der findes mange forskellige relationelle da-
tabaser, men vi har valgt at fokusere på My-
SQL. MySQL er ligesom PHP open source 
og gratis at benytte, og netop den database 
anvendes ofte sammen med PHP. 

Når man skal bede MySQL gemme data el-
ler hente dem frem igen, benytter man spro-
gene kaldet Data Definition Language (DDL) 
og Structured Query Language – forkortet 
SQL. Det kommer vi til at se mere på senere 
i dette hæfte.

Udtale
MySQL kan udtales på flere måder. Den 
officielle er den engelske udtale af ordet 
My og bogstaverne S, Q og L, altså noget 
i retning af maj es kju æl. Ofte hører man 
dog også den udtale, hvor bogstaverne 
SQL trækkes sammen, så de udtales som 
det engelske ord sequel, så udtalen bliver 
maj si-kvæl. 
En egentlig officiel dansk udtale findes 
ikke, men de fleste udtaler My på engelsk 
og SQL på dansk, altså maj es ku æl.
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I dette hæfte ser vi udelukkende på PHP 
anvendt som sprog til at arbejde med web-
sider. Derfor skal PHP installeres på en 
webserver. Hvis du har din egen webserver, 
er det op til dig selv at installere PHP-soft-
waren. 

En anden løsning er at leje sig ind på en 
webserver, der i forvejen har PHP instal-
leret. Disse løsninger markedsføres ofte som 
LAMP-løsninger, hvor LAMP står for ope-
rativsystemet Linux, webserveren Apache, 
databasen MySQL og programmeringsspro-
get PHP.

Uanset hvilken løsning man vælger, kan det 
være en god ide at have PHP installeret på 
sin egen computer for at kunne lave en hur-
tig test af det, man laver, uden at påvirke de 
sider, der allerede er lagt på internettet.

PHP er skrevet til at blive kørt på Linux-  
eller Unix-maskiner, men findes også i en 
Windows-udgave, og da de fleste bruger 
Windows på deres personlige computer, 
viser vi i det følgende, hvordan PHP instal-
leres på Windows.

Webserver
For at PHP kan afvikles, skal man først have 
en webserver. Her har vi valgt Apache, som 
er en gratis open source webserver, som 
findes til både Windows og Linux. Begge 
udgaver kan downloades fra http://httpd.apache.
org/download.cgi.

Installationen af Apache udføres af det med-
følgende installationsprogram. Det væsent-
ligste spørgsmål under installationen er, om 
Apache skal køre som en service på port 80 
eller som et manuelt startet program på port 
8080. Portnummeret bruges, når der kører 
flere serverprogrammer på den samme com-
puter. Ved at tildele hvert program deres 
eget portnummer kan man styre, hvilke data 

der sendes til hvilke programmer. Port 80 er 
standardporten for en webserver. 

Da vi kun skal bruge serveren til testformål, 
vil det som regel være en god ide at vælge, 
at det skal startes manuelt og køre på port 
8080. 

Figur 2.1  Valg af installationsform til Apache.

PHP
Windows-udgaven af PHP kan hentes på 
adressen http://windows.php.net/download/. Ligesom 
Apache kan PHP også hentes med et auto-
matisk installationsprogram. Læg mærke til, 
at hvis du vil køre PHP i Apache – som vi 
gør i eksemplet her – skal du hente en VC6-
version. Vil du i stedet køre PHP i Microsoft 

2. Installation af PHP

Genvej til installation
Hvis du vil hurtigere i mål med instal-
lation af webserver og PHP, kan du prøve 
at benytte en af de samlede pakker, der 
kan hentes frit på internettet. De inde-
holder både Apache og PHP. Der findes 
flere af disse pakker – de mest populære 
er Xampp, EasyPHP, AppServ og Wamp-
Server.
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2. Installation af PHP

Internet Information Server (IIS), skal du i 
stedet hente VC9-versionen.

Installation på Linux
Hvis du vil installere PHP til test på en 
Linux-computer, er det letteste blot at 
benytte operativsystemets package mana-
ger til at installere Apache-webserveren 
og PHP-modulet. Så bliver de nødvendige 
pakker automatisk hentet til din compu-
ter.
Alternativt kan du downloade Linux-ud-
gaver af både Apache og PHP og instal-
lere dem manuelt.

Konfiguration af Apache og 
PHP
Når både Apache og PHP er installeret, skal 
Apache konfigureres, så webserveren ved, 
hvor den kan finde PHP henne. Det gøres 
ved at redigere filen httpd.conf, som ligger i 
conf-mappen i Apache-installationen (sand-
synligvis C:\Programmer\Apache Software Foundation\
Apache2.2\conf).

I filen skal du indsætte følgende linjer – du 
kan bare indsætte dem til sidst.

ScriptAlias /php/ "c:/programmer/php/"
AddType application/x-httpd-php .php
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

<Directory "C:/programmer/php">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Husk, at du kan hente linjerne på hæftets 
webside, www.php-online.dk.

Hvis du har installeret PHP et andet sted 
end c:\programmer\php, skal du naturligvis æn-
dre stien i den første og fjerde linje.

Virker det?
Nu skulle du være klar til at starte Apache-
serveren fra Start-menuen i Windows. Vir-
ker det så? 

Start en browser og gå ind på adressen http://
localhost:8080 – hvis det virker, skulle du gerne 
se teksten “It works!”. Hvis du får den tekst 
frem, har du i hvert fald installeret Apache-
webserveren rigtigt. 

Det kræver lidt mere at teste, om PHP også 
er installeret rigtigt. Her skal du først opret-
te en fil – kald den for eksempel test.php – og 
læg den i htdocs-mappen i Apache-installatio-
nen. I filen skal du skrive nedenstående lin-
jer – du behøver ikke bekymre dig om, hvad 
de betyder; det kigger vi på senere.

<?php
 phpinfo();
?>

Eksempel 2.1  Test af PHP-installationen.

Hvis du nu beder din browser åbne adres-
sen http://localhost:8080/test.php, skulle du gerne få 
en fin oversigt over din PHP-opsætning i stil 
med billedet i figur 2.2.
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2. Installation af PHP

Figur 2.2  Resultatet af en korrekt PHP-installation.
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Når du er kommet hertil, har du sikkert en-
ten en webserver med PHP installeret eller 
PHP og Apache installeret på din egen com-
puter – eller måske begge dele. Uanset hvad, 
er du med garanti klar til at komme i gang 
med at skrive noget PHP.

Lad os starte med at se på, hvordan en PHP-
fil er opbygget.

Opbygning af PHP-filer
Grundlæggende er PHP-filer blot tekstfiler. 
Det betyder, at du blot behøver et almin-
deligt tekstprogram for at kunne skrive 
PHP-filer. I princippet kunne du nøjes med 
Notesblok i Windows, men det kan godt 
betale sig at have et program, der kan hjælpe 
med at skrive PHP-koden rigtigt, farvelægge 
nøgleordene og meget mere. Du kan finde et 
stort udvalg af PHP-programmer på inter-
nettet – både gratis og kommercielle.

Som nævnt i starten af hæftet, er PHP-filer 
en blanding af HTML og PHP-kode. Derfor 
er det nødvendigt at kunne angive, hvad der 
er HTML, og hvad der er PHP. De små PHP-
filer kaldes ofte scripts, programmer eller 
programstumper.

Inden PHP-koden i en HTML-fil skal man 
skrive <?php. Efter den sidste linje i PHP-ko-
den skal man afslutte blokken ved at skrive 
?>. Nedenstående eksempel viser, hvordan 
HTML og PHP kan kombineres.

<b>Her er noget HTML.</b><br/>
<?php
 Her er noget PHP…
?>
<p>…og noget mere HTML.</p>

Forkortet og forlænget PHP
PHP-elementerne kan faktisk skrives 
endnu kortere. I den forkortede udgave er 
det tilstrækkeligt at indlede PHP-blokken 
med <? i stedet for <?php. 
Forkortet PHP skal slås til først. Det gøres 
ved at sætte short_open_tag til true i php.ini. 
I dette hæfte bruger vi den uforkortede 
udgave, så du vil kunne bruge eksempler-
ne, uanset hvordan du har konfigureret 
din server.
PHP-elementet findes også i en noget 
længere udgave. Den kan du med for-
del bruge, hvis du skal have din PHP-fil 
håndteret af en XML-fortolker. Den for-
længede udgave ser således ud:
<script language="php">
…
</script>

Tekst i PHP
Lad os gå videre til et simpelt eksempel: 
vi vil skrive noget tekst ved hjælp af PHP. 
Tekst skrives ved hjælp af kommandoen 
echo. Den skal efterfølges af den tekst, der 
skal skrives. Det er vist i nedenstående ek-
sempel.

<?php
 echo "Her er noget tekst";
?>

Eksempel 3.1  Udskrivning af tekst.

I eksemplet er der to ting, der er værd at 
lægge mærke til. Den første er, at den tekst, 
der skal vises, er omsluttet af anførselstegn. 
De fortæller PHP, at teksten bare skal skri-
ves, som den er. Det kommer vi mere ind på, 
når vi ser på forskellige variabler i kapitel 4.

3. Grundlæggende PHP

php36.indd   10 14-01-2010   23:45:17



 11 FORLAGET LIBRIS

3. Grundlæggende PHP

Den anden bemærkelsesværdige ting i ek-
semplet er, at echo-linjen afsluttes med et 
semikolon. I PHP benyttes semikolon til at 
adskille de forskellige linjer – husk derfor 
altid at afslutte dine PHP-linjer med et semi-
kolon.

Når du gemmer eksemplet, skal du huske 
at give filen typen php – det vil sige at lade 
filnavnet ende med .php. Det er egentlig ikke 
strengt nødvendigt, men hvis du vil vise ek-
semplerne i den standardopsætning af Apa-
che, som vi lavede tidligere, er det et krav.

Resultatet af eksemplet kan ses i en web-
browser. I adresselinjen skriver du som tid-
ligere http://localhost:8080. Det skal du efterfølge 
af navnet på den mappe, du har lagt filen i, 
og navnet på filen – eksempelvis http://local-
host:8080/eksempler/eksempel3-1.php.

Den tekst, der skrives med PHP, bliver for-
tolket som HTML. Du kan med andre ord 
indsætte HTML-elementer i teksten og få 
den formaterede tekst vist i browseren. Det-
te vises i nedenstående eksempel 3.2.

<?php
 echo "Her er noget <b>fed</b> tekst";
?>

Eksempel 3.2  Udskrivning af tekst med HTML.

Resultatet af eksemplet er vist i figur 3.1.

Figur 3.1  Tekst formateret med HTML. 

Eksemplerne i dette hæfte
Alle eksemplerne i dette hæfte kan down-
loades direkte fra hæftets hjemmeside på 
adressen www.php-online.dk.

Kommentarer
Når man skriver programmer – lige fra store 
applikationer til mindre PHP-stumper – kan 
det være en god ide at indsætte nogle kom-
mentarer. Det er en smule beskrivende tekst, 
som forklarer, hvad der sker. 

Måske lyder det unødvendigt. Det er jo dig 
selv, der har skrevet det, og måske også 
dig selv, der senere skal rette eller opdatere 
PHP-scriptet, men tro mig: det kan være 
svært at huske, hvad et kompliceret PHP-
script gør, hvis der går en måneds tid, før 
man ser scriptet igen. 

Forestil dig, at du har et script, der omregner 
fra sekunder til dage. Det sker ved at tage 
antallet af sekunder og dividere med antallet 
af sekunder per døgn. Der er 86.400 sekun-
der på et døgn, så formlen er altså antallet af 
sekunder divideret med 86.400. 

Hvor skal filerne ligge?
For at eksemplerne skal virke, skal PHP-
filerne ligge, så webserveren kan finde 
dem. Hvis du bruger Apache, kan du en-
ten vælge at lægge filerne direkte i htdocs-
mappen under Apache-installationen eller 
oprette en ny mappe til dem. Af hensyn 
til overskueligheden er det sidste som 
regel at foretrække. 
Vil du lægge dine eksempler i mappen c:\
eksempler, kan du indsætte følgende linjer i 
httpd.conf-filen:
Alias /eksempler "c:/eksempler"
<Directory "C:/eksempler">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Filerne i mappen c:\eksempler vil fremover 
kunne findes på webadressen http://local-
host:8080/eksempler.

php36.indd   11 14-01-2010   23:45:17



FORLAGET LIBRIS 12

3. Grundlæggende PHP

Det virker muligvis indlysende nok på det 
tidspunkt, du skriver formlen, men hvis du 
senere kommer tilbage til scriptet, og ser, at 
du dividerer med det magiske tal 86.400, så 
ville det nok være dejligt med en kommen-
tar, der minder dig om, at det er antallet af 
sekunder.

I PHP kan kommentarer skrives på to for-
skellige måder. Den første anvendes, når 
man blot vil lave en kommentar på én linje. 
Disse kommentarer startes med to skråstre-
ger og betyder, at PHP skal se bort fra resten 
af linjen. Nedenstående eksempel viser, 
hvordan kommentarer kan skrives.

<?php
 // Næste linje udskriver et tal
 echo "Tallet er 42<br>";
 echo "Tallet kunne også være 
  16<br>"; // Denne linje udskriver også et tal
</?>

Eksempel 3.3  Kommentarer på én linje.

I nogle tilfælde vil man gerne skrive kom-
mentarer, der fylder flere linjer. Disse kom-
mentarer skal indledes med /* og afsluttes 
med */. Alt der står mellem disse opfattes 
som kommentarer – uanset om det er tekst 
eller kode. Det nedenstående eksempel viser 
en lang kommentar, som også indeholder 
lidt PHP-kode – men PHP-koden bliver ikke 
fortolket, for vi har jo markeret den som en 
kommentar. 

<?php
/*
 I PHP kan man bruge kommandoen echo til at udskrive 
 tekst. For eksempel: 
 echo "Noget tekst"; 
*/ 
?>

Eksempel 3.4  Kommentar på flere linjer.

Inkludering af andre scripts
I PHP kan man inkludere scripts i andre 
scripts. Den teknik kan man med fordel an-

vende, hvis man har PHP- eller HTML-kode, 
som skal bruges på flere sider. Det kan ek-
sempelvis være en menu, sidehoved og -fod 
eller bare en samling smart PHP, man gerne 
vil genbruge.

Inkludering af en anden fil sker med funk-
tionen include. Efter include skal man blot skrive 
navnet på den fil, der skal inkluderes. Filen 
vil blive indsat på det sted i filen, hvor inclu-
de-funktionen står.

Nedenstående eksempel viser, hvordan vi 
kan inkludere teksten fra eksempel 3.2, og få 
den skrevet i kursiv.

<?php
 echo "Her er teksten fra eksempel 3.2:<br>";
 echo "<i>";
 include "eksempel3-2.php";
 echo "</i>";
?>

Eksempel 3.5  Inkludering af fil.

Eksemplet laver den side, der er vist i figur 
3.2.

Figur 3.2  Resultatet af inkludering af fil.

I ovenstående eksempel inkluderede vi en 
fil, som lå på samme server – endda i samme 
mappe – som den fil, vi indsatte den i. Sådan 
behøver det imidlertid ikke at være. Man 
kan inkludere filer fra andre mapper, diske 
og endda andre servere. 

Ønsker man at inkludere et PHP-script, som 
ligger på en anden server, behøver man blot 
at skrive den komplette webadresse til scrip-
tet. 
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3. Grundlæggende PHP

Inkludering med begrænsninger
Hvis du benytter include-funktionen til at 
inkludere filer, som måske inkluderer 
andre filer, som igen kan inkludere andre 
filer, er der en vis risiko for, at du kom-
mer til at inkludere den samme fil flere 
gange.
Det kan give lidt rod i, hvordan din PHP 
bliver afviklet, og det optager også flere 
ressourcer end nødvendigt. 
I de tilfælde kan du med fordel anvende 
funktionen include_once i stedet for include. 
Den funktion sikrer nemlig, at hver enkelt 
fil kun inkluderes én gang.
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I dette kapitel skal vi se på variabler. Varia-
bler bruges til at holde styr på ting, der kan 
ændre sig. Deraf navnet; de indeholder va-
riable værdier. Når du laver websider med 
PHP, vil du ofte få brug for en variabel, for 
du kan umuligt vide alt på det tidspunkt, du 
skriver PHP-siderne. 

Forestil dig, at du laver en webbutik. Når 
kunden har bestilt sine varer, skal du lave 
en PHP-side, som viser kundens faktura. 
Den skal indeholde kundens navn, adresse 
og naturligvis en oversigt over de varer, 
kunden har købt. Når du laver PHP-siden, 
kan du på ingen måde vide, hvad kunden 
hedder, eller hvilke varer han vil købe. Det 
er her variablerne kommer ind i billedet. De 
ting, brugerne af webstedet indtaster, kan 
gemmes i variabler. Inden vi kommer så 
vidt – og det gør vi faktisk først i kapitel 11 
– ser vi på nogle af de andre ting, variabler 
kan bruges til.

Sådan skrives variabler
Variabler skal have et navn. Det gør det let 
for os at huske, hvad variablen indeholder. 
Til kundens navn kan man med fordel bruge 
navnet kundenavn.

I PHP er det et krav, at variabler indledes 
med et dollartegn ($). På den måde kan PHP 
nemt se, hvad der er variabler.

Hvis vi vil opbevare tallet 42 i en variabel 
med navnet $svar, skrives det således.

$svar = 42;

PHP-udtryk af denne type kaldes for tildelin-
ger, fordi det tildeler en værdi til en variabel. 
Læg mærke til, at rækkefølgen er den, at 
navnet på variablen står til venstre, og den 
værdi, variablen skal tildeles, står til højre.

Navngivning af variabler
Som nævnt er det et krav, at variablers 
navne skal starte med et dollartegn, men 
der findes faktisk også andre regler. Nav-
nene må kun indeholder bogstaver (A-Z) 
og tal (0-9) samt understregning (_).
Et variabelnavn kan altså ikke indeholde 
et mellemrum. Hvis et variabelnavn skal 
bestå af flere ord, kan man enten erstatte 
mellemrummet med en understregning 
(så variablen kan hedde kundens_postnum-
mer_og_by), eller vælge at starte hvert nyt 
ord med et stort bogstav (så navnet i ste-
det ville være kundensPostnummerOgBy). Om 
man foretrækker den ene eller den anden 
form er i høj grad et spørgsmål om smag 
og behag; her i hæftet anvender vi den 
første metode.

Tal
Som ovenstående, simple PHP-linje viste, er 
det let at tildele et tal til en variabel. Hvis du 
vil give en variabel en negativ værdi, skriver 
du blot et minus foran tallet:

$tal = -42;

PHP kan også håndtere decimaltal. Her skal 
du blot være opmærksom på, at PHP an-
vender punktum som decimaladskiller. “Et 
komma seksogtyve” skal således skrives 1.26:

$decimal = 1.26; 

Andre talsystemer
PHP kan også håndtere andre talsyste-
mer end det 10-tals-system, der normalt 
anvendes. Hvis du ønsker at skrive et tal 
i hexadecimal notation, skal du skrive 0x 
foran tallet. Tallet 22 kan altså også skri-
ves således:
$hex = 0x16; 

4. Variabler
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4. Variabler

Beregninger
Når man har samlet nogle tal i forskellige 
variabler, får man typisk lyst til – eller behov 
for – at lave nogle beregninger med dem. 
PHP understøtter de fire regneformer: plus, 
minus, gange og dividere. Nedenstående 
eksempel 4.1 viser hvordan:

<?php
 echo 1 + 2; // Giver 3
 echo 1 - 2; // Giver -1
 echo 1 * 2; // Giver 2
 echo 1 / 2; // Giver 0,5
?>

Eksempel 4.1  De fire regneformer. 

Hvert tal kan erstattes af en variabel. Har du 
eksempelvis et rektangels højde og bredde 
i variablerne hojde og bredde, kan du beregne 
og vise rektanglets areal således som vist i 
eksempel 4.2.

<?php
 $hojde = 4;
 $bredde = 3.5;
 
 $areal = $hojde * $bredde;
 
 echo $areal;
?> 

Eksempel 4.2  Beregning af areal.

Som du kan se af eksemplet, kan echo også 
bruges til at vise en variabels værdi.

Ud over de almindelige regneformer kan 
PHP også beregne divisionsrest. Hvis du 
dividerer 5 med 4, vil resultatet som et deci-
maltal blive 1,25, men hvis du laver en hel-
talsdivision, vil resultatet blive 1 og 1 til rest. 
Det er denne rest – som faktisk kan anven-
des oftere, end man lige tror – der beregnes 
med divisionsrest. Operatoren er i dette til-
fælde et procenttegn. Det kan se således ud:

$rest = 5 % 4; 

PHP har også en række operatorer, som 
fungerer som en slags genveje til hyppige 

beregninger. Forestil dig for eksempel, at 
du vil lægge moms til en pris. Det kan gøres 
ved at sætte prisen lig med prisen ganget 
med 1,25 (da momsen er 25 procent). I PHP 
kan det skrives således:

$pris = $pris * 1.25;

Du kan også vælge at kombinere tildelingen 
og multiplikationen i ét udtryk:

$pris *= 1.25;

På tilsvarende vis findes der operatorer, som 
kombinerer tildeling med plus, minus og 
dividere, nemlig +=, -= og /=.

En anden hyppig beregning er at lægge 
én til eller trække én fra. Det bruger man 
eksempelvis, hvis man vil gennemløbe en 
ordre og tælle op, hvor mange linjer der er i 
den. Operatorerne tæl op og tæl ned skrives 
henholdsvis ++ og --. Vil du tælle variablen 
antal_varer op, kan det gøres således:

$antal_varer++;

Tekster
Da vi vil bruge PHP til at arbejde med web-
sider, er det vigtigt også at kunne arbejde 
med tekster – eller strenge, som tekster også 
kaldes. Som vi så i de første eksempler i 
dette hæfte, skal alle tekster skrives i an-
førselstegn. Du kan selv vælge, om du vil 
bruge anførselstegn eller apostroffer. Begge 
nedenstående linjer er således gyldig PHP – 
om end der er en betydningsmæssig forskel, 
som vi kommer ind på senere.

$tekst1 = "Den første tekst";
$tekst2 = 'Den anden tekst';

Hvor tallene havde en lang række forskel-
lige operatorer og regneformer, findes der 
kun én operator til tekster. Det er operatoren 
punktum, som sætter to strenge sammen. 
Nedenstående eksempel 4.3 viser, hvordan 
teksterne i variablerne $hilsen og $navn kan 
sættes sammen og vises.
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4. Variabler

<?php
 $navn = "Daniel";
 $hilsen = "Hej ";
 $velkomst = $hilsen . $navn;
 echo $velkomst;
?>

Eksempel 4.3  Sammenkædning af tekster.

Som ved regneoperatorerne kan også punk-
tum-operatoren forkortes. Det ser således ud 
som i eksempel 4.4.

<?php
 $navn = "Daniel";
 $hilsen = "Hej ";
 
 $hilsen .= $navn;
 
 echo $hilsen;
?>

Eksempel 4.4  Forkortet version af punktum-
operator.

Visning af variabler
Indtil videre har vi ikke gjort noget særligt 
ud af at vise variablerne. Vi har blot benyttet 
echo efterfulgt af variablens navn – men PHP 
kan meget mere end det.

Hvis vi skriver et variabelnavn i en PHP-
streng, vil variablens værdi automatisk blive 
indsat i teksten – men kun, hvis teksten er 
omkranset af anførselstegn. Hvis du bruger 
apostroffer rundt om tekststrengen, vil va-
riablen ikke blive erstattet. Forvirret? Lad os 
se på PHP-koden i eksempel 4.5.

<?php
 $navn = "Daniel";
 echo "Velkommen $navn <br/>";
 echo 'Velkommen $navn <br/>';
?>

Eksempel 4.5  Visning af variabler.

Som det ses, er den eneste forskel på de 
to sidste linjer i scriptet, at den første linje 

bruger anførselstegn omkring teksten, mens 
den sidste linje anvender apostroffer. 

I den linje, der benytter anførselstegn, bliver 
$navn erstattet med variablens værdi, mens 
den anden linje blot udskriver $navn. Scriptet 
i eksempel 4.5 viser altså disse to linjer:

Velkommen Daniel  
Velkommen $navn

Når PHP automatisk leder efter en variabel, 
når den møder et dollartegn i teksten, hvad 
gør man så, hvis man rent faktisk vil vise et 
dollartegn?

Man kan selvfølgelig bruge apostroffer om-
kring den tekst, men man kan også vælge 
at sætte en omvendt skråstreg (backslash) 
foran dollartegnet – så ved PHP nemlig, at 
den ikke skal lede efter en variabel, men blot 
udskrive teksten som den er. Det kan for 
eksempel se således ud:

echo "Prisen er \$ 10";

Man kan også kombinere dollartegn, som 
skal vises, med dollartegn, der angiver va-
riabler:

echo "Prisen er \$ $pris";

Dollartegnet er ikke det eneste tegn, det 
er nødvendigt at håndtere med backslash. 
Tabel 4.1 viser specialtegnene og deres be-
tydning.

Specialtegn Betydning
\$ Dollartegn
\n Linjeskift
\r Vognretur
\\ Bagvendt skråstreg
\" Anførselstegn
\t Tabulator

Tabel 4.1  Specialtegn.
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Arrays
Nu har vi set på, hvordan vi kan håndtere 
tal og tekster i PHP – hvad kan vi så ønske 
os mere? 

Forestil dig, at vi skal lave en indkøbskurv 
til en netbutik. Hver vare har et navn – det 
er en tekst – og en pris, som er et tal. Det kan 
vi sagtens klare. Medmindre vores netbutik 
har et meget lille udvalg, så skal vi gerne 
kunne have mere end én vare i indkøbskur-
ven. Derfor har vi også behov for at kunne 
bruge lister.

Når man taler programmering, kalder man 
ofte lister for arrays. Et array skal opfattes 
som en liste af PHP-variabler. De opfører sig 
på samme måde som andre variabler; blot 
skal man være opmærksom på, at syntaksen 
er lidt speciel.

Hvis vi fortsætter med vores indkøbskurv, 
så kan vi lægge lige så mange varer, som 
vi vil, i et array. Det er vist i nedenstående 
eksempel 4.6, hvor varer lægges i array’et og 
indholdet af kurven udskrives.

<?php
 $kurv[0] = "Ananas";
 $kurv[1] = "Agurk";
 $kurv[2] = "Tomat";

 echo "Du har disse varer i indkøbskurven: $kurv[0], 
 $kurv[1], $kurv[2]";
?>

Eksempel 4.6  Arrays.

Der er flere ting at lægge mærke til i eksem-
plet. Som nævnt ligner variablerne i et array 
helt almindelige variabler. De starter med 
et dollartegn, som efterfølges af variablens 
navn. Alle variabler i det samme array har 
det samme navn – i vores eksempel hedder 
de kurv. 

Når alle variablerne i array’et hedder det 
samme, så må man finde en anden måde at 
kende forskel på dem. Det bruger man tallet 
i den kantede parentes til. Vores kurv-array 

indeholder tre variabler, som har nummer 0, 
1 og 2.

Det med nummereringen er også lidt spe-
cielt, men man starter som regel med at 
kalde det første element i et array for num-
mer 0.

Den sidste linje udskriver de tre variabler i 
array’et. Som du kan se, gøres det på præcis 
samme måde, som vi normalt udskriver va-
riabler.

Måske er det lidt svært at se, hvad fordelen 
er ved at bruge arrays. Vi har stadigvæk 
skrevet alle variablerne én gang for at tildele 
dem en værdi og én gang for at udskrive 
dem. Det er fair nok, for vi er slet ikke kom-
met til alt det smarte ved arrays endnu – 
men hav en smule tålmodighed, for når vi 
kommer til kapitel 6 om løkker og struktu-
rer, så vil du se masser af fordele ved arrays. 

Genvej til arrays
Det er ikke strengt nødvendigt at skrive 
tallene i de kantede parenteser efter ar-
ray’ets navn, som vi gjorde i eksempel 4.6. 
Hvis vi undlader tallene i parentesen, når 
vi opretter array’et, vil PHP automatisk 
indsætte tallene fortløbende startende 
med nummer 0.
Nedenstående eksempel 4.7 har altså 
samme virkning som koden i eksempel 
4.6.

<?php
 $kurv[] = "Ananas";
 $kurv[] = "Agurk";
 $kurv[] = "Tomat";

 echo "Du har disse varer i indkøbskurven: $kurv[0], 
  $kurv[1], $kurv[2]";
?>

Eksempel 4.7  Arrays uden tal.
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