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Lektionstillfällets mål

• Introduktion till Webbserverprogrammering
• MAMP: Portar, Dokument Root
• Apache Webbserver, localhost
• PHP.INI: display_errors
• Webbhotell och Domännamn
• Namnserver, DNS
• FTP
• cPanel: Filhanterare, Katalogsekretess

• Introduktion till PHP
• Grundläggande syntax
• Variabler och konstanter
• Indexerade arrayer
• Associativa arrayer
• Multidimensionella arrayer
• Arbeta med $_GET
• Include och require
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Klient – Server
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Webbserver

• En webbserver är en uppkopplad dator på 
Internet och har en fast IP-adress. 
• En webbserver innehåller en programvara 

som kan kommunicera via HTTP. 
• Exempel på webbserverprogramvara
• Apache (Open Source)
• Nginx (Open Source)
• IIS (Microsoft)

• Webbserverprogram kommunicerar 
vanligtvis via port 80. 
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Request – Response

• När en klient gör en förfrågan till en 
webbserver skickas en fråga s.k. request
över HTTP (HyperText Transfer 
Protocol).  
• När servern svarar skickas ett svar 

tillbaka en s.k. response. 
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Client-side scripting

• För att undvika onödig trafik mellan klient och server 
skapas skript med kod som körs i webbläsaren. 
• Används ofta för att ge en bättre användarupplevelse.
• Det dominerande skriptspråket som körs i 

webbläsaren är JavaScript.
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Server-side scripting

• Serverkod innebär att programkod körs på servern och 
genererar HTML kod som skickas tillbaka till klienten. 
• Detta gör sidorna dynamiska till skillnad från rena 

HTML-sidor som är statiska. 
• Vad som kan göras är t.ex. att hämta data från 

databaser som skall visas på webbsidan. 
• Det finns ett antal tekniker för detta. 

De vanligaste är PHP, Java och ASP.NET.

7



Webbserverprogrampaket

• Webbserverprogrampaket är en samling program som används för att 
arbeta med Apache, PHP och databaser lokalt.
• Exempel på webbserverprogrampaket

XAMPP
www.apachefriends.org

MAMP
www.mamp.info/en/
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Ladda ner och installera MAMP
https://www.mamp.info/en
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https://www.mamp.info/en


Starta MAMP (OBS! Ej MAMP PRO)
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Konfigurera portar
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Konfigurera Document Root
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Testa Apache genom att gå till http://localhost
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http://localhost/


PHPINFO
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Filen php.ini
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Sätt display_errors = on
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Webbhotell

• Ett webbhotell är en tjänst som möjliggör för den som inte vill 
upprätthålla en egen offentlig webbserver att publicera sig på World 
Wide Web. 
• Ett webbhotell har en internetansluten dator (webbserver) – i 

praktiken flera datorer, för att klara behovet av kapacitet och 
tillgänglighet – där flera användare kan lägga upp sina hemsidor eller 
webbplatser (under olika domännamn).

• Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbhotell
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Domännamn

• Ett domännamn är på Internet ett namn på en administrativ helhet på 
Internet. 
• Organisationers offentliga tjänster (såsom e-post och webbplatser) 

och enskilda datorer kan ofta nås med hjälp av domännamnet.
• Domännamnen finns till för att människor ska slippa komma ihåg de 

numeriska IP-adresser som används som "telefonnummer" på 
internet mellan datorer.
• Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A4nnamn
• Tips: Lista över toppdomäner 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Toppdom%C3%A4n#Lista_%C3%B6ver_toppdom%C3%A4ner
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Webbhotell – Några exempel

• https://misshosting.se
• https://loopia.se
• https://binero.se
• https://manufrog.com
• https://oderland.se

19

https://misshosting.se/
https://loopia.se/
https://binero.se/
https://manufrog.com/
https://oderland.se/


Namnserver – DNS-server
DNS (Domain Name System)
• Namnserver eller DNS är ett system som används för att tala om för 

webbservern vilken "adress" ett domännamn har.
• När du har ett webbkonto hos ett webbhotell så måste webbhotellet 

koppla rätt Namnservrar (DNS-servrar) till ditt domännamn.
• Hos domänregistrator (företaget som tar hand om domännamnet) 

måste Du koppla rätt namnservrar till Ditt domännamn.
• Tips: https://it-ord.idg.se/ord/namnserver
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Exempel från 
Loopia.se

Ändra 
Namnservrar
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FTP – File Transfer Protocol

• FTP är ett av de tidigaste populära filöverföringsprotokollen för Internet. 
• FileZilla är en välkänd FTP-klient https://filezilla-project.org
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cPanel

• cPanel är en kontrollpanel som 
används för att administrera ett 
webbkonto. 
• Du loggar in din egen cPanel genom 

gå till:
https://DOMÄN_ELLER_IP/cpanel
T.ex.
https://webacademy.se/cpanel
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cPanel – Gränssnitt
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cPanel – Filhanterare (File Manager)
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cPanel – Katalogsekretess (Directory Privacy)
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Introduktion till PHP

• PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor.
• PHP är ett skriptspråk som används för att bygga 

dynamiska och databasdrivna webbapplikationer.
• PHP utvecklades av Rasmus Lerdorf år 1995.
• PHP-dokument bearbetas av en webbserver.
• PHP-kod interpreteras av webbservern och 

resultatet skickas som ren HTML-kod vidare till 
webbläsaren.
• Officiell webbplats: http://php.net

27
http://lerdorf.com/bio
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Varför PHP?

• Med PHP kan du skapa databasdrivna 
webbapplikationer och tjänster t.ex.

1. Blogg: Världens största bloggsystem, 
WordPress är uppbyggt av PHP.

2. Webbutik (Webbshop): 
Många e-handelslösningen såsom 
Magento och opencart är skapade 
med PHP.

3. Sociala nätverk: 
Facebook är uppbyggt av bl.a. PHP.
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Usage of server-side programming languages for websites

https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all 29
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Syntax

Syntax är språkets regler och grammatik

Syntax handlar om att skriva korrekt källkod

En duktig programmera måste känna till språkets syntax!
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PHP – Grundläggande syntax
1. PHP-filer måste sparas med filändelsen .php t.ex. exempel-1.php
2. PHP-kod placeras mellan <?php och ?>
<?php

// Skriv PHP-kod här
?>
3. PHP-filer måste sparas på serverns ”Document Root” 
Oftast kallas dokument-roten public_html
på riktiga online servrar och htdocs lokalt.
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Hello World!

<?php
echo "Hello World";
// echo är ett PHP-kommando som skickar text till webbläsaren.

?>
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Kommentarer

• Att kommentera källkod är en konst. 
• Skriv i kommentaren VAD som görs 

och inte HUR det görs. 
• Kommentera i en sammanhängande 

längre kommentar före ett avancerat 
block vad som görs. 
• Undvik ”Papegoja -kommentarer”!
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Kommentarer i PHP 
// Detta är en kommentar på en rad
#  Detta är också en kommentar på en rad

// Nedanstående sats är bortkommenterad
// echo "Hello World";

echo "Hello World"; # skriver ut ”Hello World”
// Ovanstående kommentar är en ”Papegoja-kommentarer”

/* Detta är en kommentar som sträcker sig
över flera rader. 

*/
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En PHP-fil kan bestå av både HTML och PHP-kod
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Exempel</title>

</head>
<body>
<?php
echo "Hello World";

?>
</body>
</html>
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Övning: Min första PHP-sida
1. Skapa en php-fil och spara filen som exempel-01.php

OBS! Spara filen i webbserverns dokument-rot (t.ex. htdocs) 
2. Skriv nedanstående kod

<?php
echo "Hello World"; 

?>
3. Starta webbläsaren och gå till http://localhost/

OBS! MAMP använder port 8888, så du behöver lägga till port så här 
http://localhost:8888/
Tips: Ändra port till 80 i MAMPs inställningar!

4. Klicka på filen för att köra skriptet!
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Vanliga fel – Nr 1

<?php
echo "Hello World";

?>
Du har sparat 

filen som .html 
och inte .php
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Vanliga fel – Nr 2

echo "Hello World";

Du har glömt 
<?php ?>
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Vanliga fel – Nr 3

<?php
echo "Hello World";

<p>Text efter PHP-koden.</p>

Du måste stänga med ?>
Om du har text eller HTML-

kod efter PHP-koden
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Echo, print och <?=  ?>  
<?php
echo "<h1>Hello World</h1>";
echo "<p>Text som sträcker sig<br>

över flera rader.<p>";
print "<p>Du kan använda print istället för echo.</p>";

?>
<hr>
<?= "Ett förkortat syntax för att skicka text till webbläsaren 
istället för echo/print. Detta kallas Short Echo Tag" ?>

Läs mer: http://php.net/manual/en/function.echo.php
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Variabler och värde

• En variabel är en platshållare för 
ett värde som kan ändras under 
programmets gång.
• I datorprogram använder man 

variabler för att lagra data.
• Data kan vara av olika slag (typer) 

t.ex. text eller tal.
• I PHP kan en variabel innehålla 

data av en valfri typ.
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Deklarera en variabel

$namn;

PHP-variabler 
inleds alltid med 
ett dollartecken $
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Du måste ge dina 
variabler unika namn

Kan du ge 
mig 

kassen?
Vilken?

43



Variabler – Exempel

• PHP-variabler inleds alltid med ett dollartecken $

<?php
$webmaster = "Mahmud Al Hakim";
echo $webmaster;

?>
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Variabler i PHP är 
Case Sensitive
// OBS! tre olika variabler

$firstname;
$firstName;
$FIRSTNAME;
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camelCase och snake_case

• Du kan använda camelCase för att skriva 
variabelnamn.
$firstname; // Ok men...
$firstName; // mycket bättre variabelnamn

• Inbyggda funktioner i PHP använder 
snake_case, 
t.ex. ini_set och error_reporting

Bildkälla: https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_case 46
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Visa felmeddelanden

<?php
// Lägg till dessa rader för att visa felmeddelanden
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// Fel vid utskrift av en odefinierad variabel
echo $demo; //  Notice: Undefined variable

?>
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Konstanter
• Konstanter får inte ändras under programmets gång.
• Konstanter definieras med funktionen define.
• $ behövs inte!
• Använd snake_case och versaler vid definiering av nya konstanter.

<?php
define("SITE_TITLE", "Web Academy AB");

?>

<h1><?=SITE_TITLE?></h1>
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Vad är en array (vektor)?

• En array eller en vektor är en datastruktur som består av en samling 
av element som identifieras med ett eller flera heltaliga index.
• Till skillnad från en vanlig variabel som bara innehåller ett värde kan 

ett fält alltså innehålla ett godtyckligt antal värden.

Bildkälla: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html 49
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Skapa en array

1. Array Literal
$cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

2. Array Constructor
$cars = Array("Saab", "Volvo", "BMW");
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Indexerad/Numerisk Array

• Adressen till varje element räknas ut via dess index. 

echo "Jag tycker om $cars[0].";
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Ändra ett element

$cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
$cars[0] = "Opel";
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Skriv ut en array med print_r()

// Funktionen print_r används oftast vid felsökning
print_r($cars);

// Snyggare utskrift med pre-taggen
echo"<pre>";
print_r($cars);
echo"</pre>";
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Lägg till nya element

// En tom array
$products = []; 

// Lägg till ett element
$products[] = "PC";

// Lägg till ett element
$products[] = "Mac";
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Associativ Array

• En associativ array använder strängar som index istället för heltal.

$flowers = array(
'ros' => 50, 
'liljor' => 60

);

print_r($flowers);
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Associativ Array – Exempel 2

$age = [
'mahmud'=> 45, 
'kalle' => 10

];

echo $age['mahmud'];
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Miljövariabler – $_SERVER

// $_SERVER är en global associativ array
// som innehåller allmän info om servern och dess miljö
echo "<pre>";
print_r ($_SERVER);
echo "</pre>";

echo $_SERVER['PHP_SELF']; // Skriver ut filnamnet
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Hämta data via webbadressen (URL)
• En av de främsta fördelarna med PHP är möjligheten att hantera information 

som skickas av en användare via webbläsarens adressfält (URLen).

<?php
echo $_GET['name'];

?>
• En nyckel (namn) och ett värde skickas visa URLen t.ex. 

exempel.php?namn=Mahmud

Key/Name Value
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Skicka mer data via URLen med &

// Skriv detta i URLen
// exempel.php?user=Mahmud&order=1234
$user = $_GET["user"]; 
$order = $_GET["order"]; 
echo "Hej $user.<br>Ditt ordernummer är $order"
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Felhantering av GET
• Vad händer om du besöker sidan utan att ange data i URLen?

ini_set("display_errors", "1"); // Visar felmeddelanden
$name = $_GET['name'];          // Notice: Undefined index: name

// Ange ett förvalt värde med ?? (Null coalescing operator)

$name = $_GET['name'] ?? "Gäst" ; 
echo "Välkommen $name" ;
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Mer om $_GET

• $_GET är en global associativ array som erhåller info som skickats med metoden GET 
via en webbadress (URL) eller ett formulär. 
• Du kan skriva ut $_GET med funktionen print_r

echo "<pre>";
print_r ($_GET);
echo "</pre>";
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Include och require

• Du kan inkludera skript-filer som används av flera dokument med 
hjälp av include-satsen, t.ex. sidhuvud och sidfot.
• Om skriptet är viktigt för din applikation så använd istället require-

satsen. Då visar PHP ett felmeddelande om skriptet saknas!
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PHP include – Exempel

<body>

<h1>Hem</h1>

<p>Detta är startsidan</p>

<?php include 'footer.php' ?>

</body>

<body>

<h1>Om oss</h1>

<p>Lite om oss...</p>

<?php include 'footer.php' ?>

</body>

<hr>

<footer style="text-align:center">

Copyright &copy; 2019 ?>

</footer>

Filen
footer.php
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Tips: PHP Front To Back av Brad Traversy
https://youtu.be/oJbfyzaA2QA
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