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PHP og MySQL Kristian Langborg-Hansen Hent PDF PHP og MySQL er to vigtige programmeringssprog,
der bliver brugt på mange websider. Kristian Langborg-Hansen viser først, hvordan du sætter din egen

webserver op på en pc og installerer PHP, så du er klar til at programmere.

Derefter lærer du at anvende variabler til at gemme tal og tekster, skrive indhold ud på en webside, bruge if-
betingelser til at teste, om bestemte betingelser er opfyldt, anvende for- og do-løkker til at udføre de samme
kommandoer mange gange, oprette dine egne funktioner til at foretage beregninger og udføre handlinger,
opbygge formularer til indtastning af oplysninger og programmere cookies til at gemme data om dine

besøgende på hjemmesiden.

I kapitlet om MySQL kan du læse, hvordan du installerer MySQL på pc´en. Dernæst lærer du at oprette
databaser, indsætte og læse data samt anvende forespørgsler til at finde præcis de data, du skal bruge.

De mange programeksempler i hæftet kan hentes gratis fra nettet.
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