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mulighed for at arbejde med data, regne på data og vise data i nye sammenhænge. Dermed kan websider
reagere på bruger input og tilpasses til forskellige brugere og scenarier. Du vejledes igennem installation af
PHP på webhotel og din egen computer. Editor funktioner gennemgås så du nemt kan lave dine første HTML
sider med PHP. Få meget mere ud af PHP ved en grundig introduktion til variabler, arrays, associative arrays,
flerdimensionelle arrays samt betingelser, operatorer gentagelser og løkker. Opnå kreativ frihed ved at forstå
de grundlæggende funktioner i PHP, så du ikke begrænses af tekniske hindringer. Det behøver ikke at tage

lang tid at komme i gang med at programmere i PHP og udbyttet er en dynamik som giver helt nye
fantastiske digitale muligheder. Og så er det sjovt at programmere!
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funktioner i PHP, så du ikke begrænses af tekniske hindringer. Det
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