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Datahantering vid dynamiska webbteknologier – PHP eller ASP? 

Abstract 
 
The last couple of years the use of Internet has changed in the way that the web 
pages can be affected of the person that uses them. Because of this dynamic 
Internet technology has emerged that makes it possible for a web page to receive 
information from a web browser. This information can then be used to affect the 
appearance of the page. PHP and ASP are two dynamic Internet technologies. They 
are integrated in HTML and are executed on the web server. E-commerce and 
search pages are example of this kind of web pages.  
 
The purpose of this examine thesis is to find out which of the technologies that are 
best suited when information needs to be stored on the web server. The thesis turns 
mostly to programmers that are planning to create a web application for this purpose.  
 
The analysis, which consists of three main questions, is based on a literature study 
and on a web application that has been developed. 
 
The result of the analysis is that ASP is more complicated because more external 
components are included and a lot of objects has to be created. PHP is a much more 
structured technology and is simpler constructed. Our conclusion of this thesis is that 
the functionality within both technologies are basically the same. But because PHP´s 
code is constructed much simpler this technology is more suited for storing. 
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Sammanfattning 
 
De senaste åren har användningen av Internet ändrats på så sätt att webbsidor ska 
kunna påverkas av den som använder sig av dem. Därför har något som kallas 
dynamisk webbhantering skapats, vilket gör det möjligt för en webbsida att ta emot 
information från en webbläsare. PHP och ASP är två teknologier inom dynamisk 
webbhantering. De integreras i HTML-kod och exekveras på webbservern. Exempel 
på sådana sidor är e-handelsidor och söksidor. 
 
Detta examensarbete har gjorts för att ta reda på vilken av teknologierna som passar 
bäst när lagring av data på webbservern krävs. Arbetet vänder sig främst till prog-
rammerare som planerar att skapa en webbapplikation för detta ändamål. 
 
Analys har gjorts utifrån en frågeställning baserad på litteraturstudier och på prog-
rammering av en minde webbapplikation. 
 
Resultatet av analysen är att ASP, i just de frågor vi tagit upp, är mer komplicerat då 
externa komponenter blandas in och många objekt måste skapas. PHP är mycket 
mer strukturerat och enklare uppbyggt. Vår slutsats av arbetet är att funktionaliteten 
hos de båda teknologierna i stort sett är den samma, men på grund av att PHP är 
enklare kodningsmässigt sett är det denna teknologi som är bäst lämpad vid data-
lagring.  
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1 Inledning 
 
Detta arbete är en del i vår utbildning som leder till Teknologie kandidatexamen 
i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola.  
 
Arbetet handlar om dynamisk webbhantering och teknologierna PHP och ASP. 
PHP, PHP Hypertext Preprocessor, är ett eget skriptspråk framtaget av Rasmus 
Lerdorf. ASP är en teknologi framtagen av Microsoft och förkortningen står för 
Active Server Pages. Det är endast vissa delar inom teknologierna som ingår i 
vårt arbete och dessa beskrivs närmare längre fram. Kort kan sägas att en av 
de stora delarna inom dynamisk webbhantering är att en användare ska kunna 
ange information i ett webbformulär som sedan ska lagras på webbservern.  
 
Hur teknologierna löser lagring av data1 är vad vi koncentrerar oss på samt hur 
teknologierna tar emot och behandlar data som skickas från webbläsare till 
webbserver. Vårt problem är att ta reda på vilken av teknologierna som löser 
detta bäst utifrån vår frågeställning. 
 

1.1 Syfte och Mål 
 
Syftet med detta arbete är att analysera de båda teknologierna vad det gäller 
datalagring på webbservern, hur information från användaren tas emot på 
webbservern och hur informationen hanteras. Anledningen till att vi valt att 
undersöka just dessa områden är att de är några av de viktigaste anledningarna 
till varför dynamisk webbhantering utvecklats. Målet med arbetet är att utifrån 
vår analys komma fram till vilket av språken som lämpar sig bäst för vår 
målgrupp. 
 

1.2 Målgrupp 
 
Arbetet vänder sig till programmerare på ett företag som planerar en webb-
applikation där lagring av data som användaren angivit krävs. Arbetet riktar sig 
även mot privatpersoner, med viss programmeringsbakgrund, som ska göra en 
webbapplikation där lagring av data krävs. 
 

1.3 Begränsning 
 
Dynamisk webbhantering är ett sätt att skapa webbsidor där användaren på ett 
enkelt sätt ska kunna påverka webbsidornas utseende och utförande. För att 
åstadkomma dynamisk webbhantering finns det olika teknologier bland annat 

                                            
1 Med data menar vi den information som användaren har angivit i exempelvis ett formulär. 
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PHP, ASP, JSP2 och JavaServlet. De teknologier som finns med i detta arbete 
är PHP och ASP. Teknologierna integreras i vanlig HTML-kod3 och exekveras 
på webbservern. 
 
Det vi begränsar oss till är att jämföra de båda teknologierna när det gäller data-
lagring i textfiler och relationsdatabaser på webbservern. Vi jämför även hur 
data från användaren tas emot av teknologierna och hur de behandlar den. För 
att kunna förstå helheten i vår analys tar vi upp viss grundläggande information 
om HTML och SQL4. Vid analys av hur data tas emot av PHP och ASP nämner 
vi hur internetprotokollet HTTP fungerar. ASP kan kombineras med i stort sett 
vilket skriptspråk som helst men vi väljer VBScript5 för att det rekommenderas 
av Microsoft. 
 
I arbetet skiljer vi på programmerare och användare. Detta gör vi på så sätt att 
programmeraren är den som skapat webbsidor och användaren är den som 
använder sig av dem. 
 

1.4 Frågeställning 
 
Vi koncentrerar oss på följande frågor: 
 
Hur löser teknologierna lagring av data i textfiler på webbservern? 
 
Hur löser teknologierna lagring av data i databaser på webbservern? 
 
Hur hanterar teknologierna den data som användaren anger när den kommer till 
webbservern? 
 

1.5 Metod 
 
Här förklarar vi hur vi går till väga för att få den teoretiska och praktiska bak-
grund som krävs för att kunna få fram svaren på våra frågor. Med hjälp av 
svaren ska vi sedan kunna få fram vilken av teknologierna som passar bäst för 
vår målgrupp. Tonvikten i detta arbete kommer att ligga på litteraturstudien. 
Användningen är till för att få mera kött på benen när det gäller förståelsen för 
PHP och ASP. 
 
 
 

                                            
2 JavaServlet är ett program som exekveras inifrån en annan applikation och detta görs på 
webbservern. JSP är en vidarutveckling av JavaServlet som ett alternativ till PHP och ASP. 
3 HTML – HyperText Markup Language – Det vanligaste kodningsspråk som används till att 
skapa webbsidor på internet. 
4 Structured Query Language – SQL är ett standardspråk för att hämta, lagra och manipulera 
data i en relationsdatabas. 
5 Ett skriptspråk framtaget av Microsoft och är baserat på högnivåspråket Visual Basic. 
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1.5.1 Litteratur 
 
Litteraturstudie är ett sätt att få fram underlag till ett utredande arbete. Vi an-
vänder oss av facklitteratur som är relevant för vårt arbete. Det är inga problem 
att få tag på litteratur om PHP och ASP och vi använder oss av böcker som 
riktar sig mot både nybörjare och mer erfarna programmerare. Däremot har vi 
inte fått tag på någon bok som beskriver båda ämnena. 
 

1.5.2 Internet 
 
Internet brukar inte anses som en säker källa när det gäller inhämtning av 
information för sådana här ändamål men då PHP och ASP är internettekno-
logier så anser vi att deras officiella webbsidor är tillförlitliga. 
PHP:s officiella webbsida(2001-11-30): www.php.net 
ASP:s officiella webbsida(2001-11-20): www.microsoft.com 
  

1.5.3 Användning av teknologierna 
 
För att få lite mer underlag till vår analys använder vi oss av teknologierna. Med 
använda menar vi att programmera små webbsidor som hanterar datalagring i 
textfiler och i databaser.  
 
Viss programvara behövs för att det ska gå att använda de webbsidorna vi 
skapar. Därför har vi installerat servern PWS6 som ingår i Windows 98 paketet. 
Genom PWS:en får vi tillgång till ASP 3.0 via filen asp.dll. Vi har även hämtat 
programvaran PHP4.0.8 från webbsidan http://php4win.de (2001-10-23). 
Programfilen som vi hämtat heter php-4.0.8-dev-20011004.exe(6402976). 
 
För att få reda på hur lagring i en textfil rent praktiskt fungerar gör vi en liten 
webbsida som har en besöksräknare. Antalet besökare som varit inne på webb-
sidan sparas ned på textfil. Vid lagring i databas gör vi en enkel student-
registrering, där användaren kan begära att få se de redan registrerade studen-
terna och registrera en ny student. Koderna ligger som bilaga till arbetet. 
 

1.5.4 Programvara vid användning 
 
Den dator vi använder för att programmera webbsidor med har följande 
konfiguration: 
300 MHz Celeron, Pentium 2 
192 Mb RAM 
6 Gb hårddisk 
 
Följande programvara vi använder oss av finns redan installerad på datorn: 

                                            
6 En enklare webbserverprogram, från Microsoft för Windows 95/98, mest tänkt för privatbruk. 
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Windows 98 
Internet Explorer 5.0 
Microsoft Access 97 
 
Programvara vi installerar på datorn: 
Personal Web Server (PWS)  
ASP 3.0 
PHP4.0.8 
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2 Teknologiernas bakgrund 
 
Det finns två olika typer av webbsidor på Internet. De kan vara antingen statiska 
eller dynamiska. I detta kapitel förklaras vad statisk och dynamisk webbhan-
tering innebär och varför PHP och ASP uppkommit. 
 

2.1 Statisk – dynamisk 
 
Statisk webbhantering innebär att webbsidorna inte kan förändras, de ser alltid 
likadana ut. De skapas med hjälp av HTML-kod (HyperText Markup Language) 
och exekveras på webbläsaren. Webbläsaren hämtar dessa HTML-sidor från 
webbservern och de visas sedan upp på skärmen. Denna typ av webbsidor är 
perfekt där användningsområdet är att endast visa information för användare.[2]  
 
Med tiden har dock användningen av Internet förändrats. Nu vill företag utnyttja 
webbsidor till att få information från en användare. Denna information ska sedan 
kunna lagras på webbservern och detta kräver att data måste kunna skickas 
från webbläsaren till webbservern. Detta nya sätt att använda Internet kallas 
dynamisk webbhantering. Webbsidorna anpassas efter vilken användare det är 
och vad han/hon angivit. Exempel på sådana webbsidor är e-handelsidor: 
CDON och söksidor: AltaVista och Jobline.[3]  
 
PHP:s och ASP:s uppgift är att hantera den dynamiska webbhanteringen på ett 
enklare sätt.[3] 
 

2.2 PHP:s och ASP:s uppkomst  
 
När Internet skapades, utvecklades de första webbsidorna med hjälp av tek-
niken HTML som är statisk.[3] 
 
När nya krav på webbsidor kom utvecklades ett nytt begrepp CGI, Common 
Gateway Interface, vilket gör det möjligt att skapa dynamiska webbsidor. Webb-
läsaren skickar informationen till webbservern, där gränssnittet CGI ser till att 
den sökta webbsidans7 program får den. Webbsidorna skapas sedan på webb-
servern och returneras till webbläsaren där HTML-koden exekveras, vilket är 
annorlunda gentemot statiska webbsidor.[3] 
 
CGI är ett separat program på webbservern som kan implementeras i vilket 
språk som helst. De första webbsidorna som använde CGI skapades i C och då 
krävdes det att programmet kompilerades om varje gång något hade ändrats, 
och detta gjorde det osmidigt. CGI tar även mycket datorkraft på grund av att 
varje gång en webbsida anropas så startas ett körbart program och detta kan 
ses som en begränsning.[2] 

                                            
7 Den sökta sidan är den sida vars webbadress användaren angivit i sin webbläsare.  
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För att göra användningen av CGI enklare skapades skriptspråket Perl 
(Practical Extraction and Reporting Language). Perl är en förenklad version av 
programmeringsspråken C/C++ och är idag fortfarande ett populärt skript-
språk.[3]  
 
CGI är inte perfekt på grund av sina begränsningar och det kan vara svårt att få 
grepp om Perl, vilket har lett till att en ny teknik har utvecklats. Det nya sättet att 
hantera webbsidor innebär att skriptkoden är inbakad i HTML-kod. Denna teknik 
kan delas upp i två delar. En del som hanterar kommunikationen mellan webb-
läsare och webbserver och en del som hanterar tolkningen och utför skriptet. 
Det är tolkningen som utförs av PHP och ASP.[2]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Kommunikationen mellan webbläsare och webbserver.[3] 
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3 PHP Hypertext Preprocessor 
 
PHP är ett skriptspråk som används för att framställa dynamiska webbsidor som 
exekveras på webbservern. Ett skriptspråk kompileras inte innan det exekveras 
utan det tolkas (interpreteras) under exekveringen.[6] Detta kapitel innehåller 
bakgrundsinformation om PHP som kan vara bra för förståelsen av hur det 
fungerar. 
 

3.1 Historik 
 
PHP skapades av Rasmus Lerdorf under 1994. Han skrev ett enkelt program för 
att kontrollera hur många som besökte hans webbsida. Allt fler blev intresserade 
av skriptet PHP och det utvecklades så småningom till ett paket som kallades 
Personal Home Page. Syntaxen i PHP ändrades för att mer likna ett högnivå-
språk och programmerare började utnyttja teknologin till att lösa allt mer komp-
licerade uppgifter, som till exempel databashantering.[6] En grupp program-
merare gick senare samman och vidareutvecklade PHP. De utökade skript-
motorn och lade även till ett API (Application Programming Interface) som gör 
det möjligt för andra programmerare att lägga till egna funktioner. Nedan visas 
en bild över PHP:s arkitektur. PHP är mer strukturerat och har inte fullt stöd för 
objektorienterad programmering ännu, men det utvecklas hela tiden.[2] [6]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Överst ligger de externa komponenter som PHP har stöd för. Dessa komponenter 
kopplas till PHP genom ett API. Skriptmotorn tolkar PHP-koden. SAPI är det gränssnitt som 
finns mellan PHP och webbservern som gör att PHP kan bli en del av webbservern istället för 
att köras som ett externt program. [6] 

 
PHP är vad man kallar öppen källkod, vilket innebär att vem som helst kan 
ladda ner koden från Internet, modifiera den och sprida den vidare utan att det 
kostar något.[6] Som nämndes ovan kan programmerare själva hjälpa till att ut-
veckla PHP. Detta betyder att användaren av PHP inte är beroende av att till-
verkaren ska rätta till saker som inte fungerar och inte heller betala en massa 
pengar för att få en uppgraderad bättre version. Det finns många fördelar med 
PHP, bland annat så är det plattformsoberoende. Med det menas att PHP kan 
användas ihop med i stort sett vilket operativsystem som helst, inklusive de 
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flesta UNIX-plattformarna och Windows(NT/95/98/2000). En annan fördel med 
PHP är att det kan användas ihop med många olika databaser till exempel 
MySQL, MS SQL, Sybase och Oracle.[6] [8]  
 
Det enda som behövs för att en PHP-sida ska fungera är att webbservern har 
den skriptmotor installerad som tolkar PHP-kommandona och utför de givna in-
struktionerna. Tolken ersätter PHP-kommandona med HTML-formaterad inform-
tion som webbservern skickar till användarens webbläsare.[9] 
 

3.2 Koduppbyggnad 
 
PHP är inbäddat i HTML-kod. För att PHP-tolken på webbservern ska veta vad 
som är PHP-kommandon så omsluts de av speciella tecken nämligen: <?php      
?>.[9] [10] 
 
Om programmeraren har erfarenhet av något högnivåspråk som C, C++ eller 
Java är PHP lätt att förstå. Det bygger också på variabler, datatyper, operatorer, 
villkorssatser, loopar och funktioner.  
 
För att i sin kod markera egna kommentarer skrivs två snedstreck, //, i början på 
en rad. Om kommentaren ska sträcka sig över flera rader används /*     */.[6] 
 

3.2.1 Variabler 
 
Variablerna deklareras genom att de direkt tilldelas ett värde och de identifieras 
med ett $ (dollartecken). Eftersom PHP är känsligt för stora och små bokstäver 
är inte variablerna $Temp och $temp samma sak.[1] [2] 
 

3.2.2 Datatyper 
 
De grunddatatyper som finns inom PHP är string, integer och double. Det finns 
även några speciella datatyper som array, object, bool, null och resource. När 
en variabel tilldelas ett värde blir den av typen som värdet är.[1] [2] 
 
 
 
 
 
 
Precis som inom annan programmering använder PHP de matematiska opera-
torerna för vanlig beräkning, jämförelseoperatorer och logiska operatorer.[2] De 
logiska operatorerna används för att kombinera flera villkor i ett uttryck. Villkors-
satsen kan sedan värderas till sann eller falsk. Se nedan.[6] 
 
 

$variabel=25;  //variabel är integer, heltal 
$variabel=”A”;  //variabel är en string, teckensträng 
$variabel=1.5;  //variabel är här double, flyttal 
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3.2.3 Villkorssatser 
 
I en villkorssats skrivs kod som exekveras om vissa villkor uppfylls. Bland annat 
if....elseif...else satsen som testar olika villkor och exekverar satserna beroende 
på deras värde. Om bara ett uttryck ska testas mot flera värden används 
switch...case.[2] 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Loopar 
 
Om något på en webbsida ska utföras många gånger kan loopar användas. De 
som finns är for-loop, while-loop och do...while-loop.[6] 
 

3.2.5 Funktioner 
 
För att kunna anropa en funktion så måste den blivit deklarerad. Det görs på 
följande vis: 
 
 
 
 
 
 
Det finns väldigt många användbara funktioner i PHP till exempel för databas-
hantering. Det smarta med PHP är att om man som programmerare inte hittar 
någon funktion som fungerar riktigt som det är tänkt, så kan programmeraren 
skriva den själv och bidra till att utöka PHP:s funktionalitet8 ytterligare.[2] 

                                            
8 Vad som menas med funktionalitet är vad som är möjligt att göra med teknologin. 

if($variabel >100){ 
 $antal = ”Antalet är 500”; //Påståendet är sant 
}else{ 
 $antal = ”Antalet är 50”;} // Påståendet är falskt 

Function berakning($nummer) { 
 return $nummer * $nummer; 
} 
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4 ASP Active Server Pages 
 
ASP är en dynamisk webbhanteringsteknologi som består av ett antal olika 
objekt. Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation om ASP som kan vara bra 
för förståelsen av hur det fungerar. 
 

4.1 Historik 
 
I december 1996 introducerades ASP som är Microsofts teknik för att lösa dyna-
misk webbhantering. Den var tillgänglig för första gången i programmet IIS 3.0 
(Internet Information Server) som består av en samling olika typer internet-
servrar.[3] IIS innehåller ISAPI (Internet Server Application Programming 
Interface) som är ett alternativ till CGI. ISAPI kräver inte lika mycket datorkraft 
som CGI då det inte startas ett nytt program varje gång ett anrop till en webb-
sida görs.[7]  
 
Eftersom IIS är så nära kopplat till operativsystemen Windows NT och Windows 
2000 gör det att resultatet skapas snabbare.[12] Detta har lett till att utvecklare 
har producerat program som ansluter till IIS genom ISAPI och ASP är ett sådant 
program. Det är dock inte bara IIS som hanterar ASP utan det är inbyggt i alla 
Microsofts servrar, Windows NT IIS 3.0, Windows NT Workstation och Windows 
95 Personal Web Server.[3] Se figur 3 för ASP:s arkitektur. 
 
Det är bara Microsoftservrar som nämnts och det beror på att ASP är platt-
formsberoende av Microsoftprodukter.[4] För att ASP ska fungera på UNIX-
servrar som Apache, Lotus och SunSolaris finns det ett tilläggsprogram. Detta 
tilläggsprogram är framtaget av företaget Chili!Soft.[14] ASP är dock inte be-
roende av Microsofts egna databaser utan alla databaser med stöd för ODBC9 
kan användas. Exempel på databaser som kan användas är MySQL, Oracle 
och Microsoft Access.[7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: ASP:s koppling till server.[3] 

                                            
9 ODBC-Open DataBase Connectivity är ett gränssnitt som ger åtkomst till relationsdatabaser. 
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ASP är inte ett renodlat programmeringsspråk utan det består av en samling 
objekt som kan kommunicera med webbservern och användarens webb-
läsare.[4] Det som är bra med att ASP inte är ett renodlat skriptspråk är att prog-
rammerarna själv kan välja vilket som ska användas. De behöver inte lära sig 
ett nytt. I stort sätt kan vilket skriptspråk som helst användas för att göra en 
ASP-sida men det som är vanligast och rekommenderas av Microsoft är 
VBScript. Även skriptspråk som Jscript, JavaScript [3] och Perl [11] kan an-
vändas. Det som gör det möjligt att använda vilket skriptspråk som helst är 
Microsofts gränssnitt COM (Component Object Model). COM gör att de in-
byggda ASP-objekten kan användas av andra skriptspråk än det som de är 
skrivna i.[3] 
 
Själva ASP består av en enda DLL-fil som ligger på servern. När en webbläsare 
skickar en begäran via en fil med ändelsen .asp till webbservern så vet webb-
servern att den del av koden i filen som omsluts av <%  %> ska tolkas av 
asp.dll. Resterande kod i filen hanteras som vanlig HTML-kod, om inte något 
annat anges. Filen asp.dll tolkar koden och utför det som begärts. Resultatet 
som skapas formateras om till HTML-kod och skickas tillbaka till webbläsa-
ren.[3] 
 

4.2 Koduppbyggnad 
 
Som redan nämnts består ASP av en samling objekt. Det finns sju stycken för 
olika speciella användningsområden. Dessa objekt kallas COM-objekt och ingår 
i asp.dll. De innehåller metoder (funktion i PHP) och egenskaper som används 
för att bygga upp en ASP-sida.[4]  
 
Objekten som används är: 

• Request 
• Response 
• Application 
• Session 
• Server 
• ObjectContext 
• ASPError 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Koppling mellan objekten 
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4.2.1 Objekt 
 
Request – All information som skickas från webbläsare till webbserver tas emot 
av ett Requestobjekt och det är objektets viktigaste uppgift.[4] Information kan 
bland annat vara det användaren angivit i ett formulär.[3]  
 
Response – Används till att skicka information från webbservern till webbläsare. 
Informationen kan bland annat vara det svar, i HTML-format, som har skapats 
på webbservern av asp.dll filen.[14] 
 
Server – Innehåller all information som har med webbservern att göra och an-
vänds till att kontrollera IIS. Serverobjektet används också för att importera 
externa objekt.[14] 
 
Session – Används till att spara information och ändra inställningar om den till-
fälliga användaren. Objektet skapas varje gång en användare gör en förfrågan 
till ASP-sidan och informationen finns bara så länge sessionen existerar.[14] 
 
Application – Används för att lagra tillstånd som är gemensamma och tillgäng-
liga för varje användare som använder webbsidan. Tillstånd är sådant som 
variabler, objekt m.m. Objektet skapas när första förfrågan görs på en ASP-sida 
och informationen i objektet sparas så länge webbapplikationen finns tillgänglig 
vilket innebär så länge servern är igång.[14] 
 
ObjectContext – Används till att hantera transaktioner via COM.[7] 
 
ASPError – Serverobjektets funktion GetLastError returnerar ett ASPError 
objekt. Den innehåller information om det allra senaste felet som inträffade 
innan GetLastError-metoden anropades. Information kan sedan skickas vidare 
till webbläsaren så att användaren vet vad som har skett.[14] 
 
Förutom dessa COM-objekt finns det även externa objekt som exempelvis 
ADO-komponenter (ActiveX Data Objekt - komponenter) och Scripting Runtime 
Library. Anledningen till att man kan använda ADO är att det är uppbyggt på 
samma sätt som COM-objekten och de används vid databashantering. Scripting 
Runtime Library innehåller skriptobjekt som används vid katalog och filhantering 
och tillkommer via VBScript. Dessa två grupper av objekt går vi in på när vi ana-
lyserar databashanteringen och textfilhanteringen.[3]  
 
Självklart så räcker inte de tillgängliga objekten till utan det finns även möjlighet 
för programmeraren att själv skapa och lägga till nya klasser i den egna webb-
applikationen.[3] 
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5 Analys 
 
I detta kapitel går vi igenom de olika frågeställningarna. För varje fråga be-
skriver vi hur PHP och ASP fungerar och sedan presenteras resultatet av ana-
lysen och användning.  
 

5.1 Hur löser teknologierna lagring av data i textfiler på 
webbservern? 
 
Vid lagring av små mängder data är det enklast att spara informationen i en fil, 
antingen textfil eller binärfil.[4] I en textfil hanteras informationen bytevis, det vill 
säga ett helt tecken i taget medan i en binärfil hanteras det bitvis10. Textfiler är 
bra att använda då det lätt går att läsa innehållet men den tar lite större plats än 
vad en binärfil gör. Om textfil används måste det kontrolleras att filen inte utökas 
och blir hur stor som helst.[7] Det finns funktioner eller metoder i båda tekno-
logierna för att få fram storleken på en fil och med hjälp av denna information 
kan sedan en kontroll göras.[3] Analys görs här bara på textfiler. 
 
Det kan behövas ett tillstånd från webbserverns administratör att få skapa nya 
textfiler på webbservern. Detta beror på att administratören behöver ha kontroll 
över antalet filer som skapas på webbservern, så att inte allt utrymme fylls.[4] 
 

5.1.1 PHP 
 
I PHP finns det ett inbyggt stöd för att arbeta med textfiler och detta görs med 
hjälp av funktioner.[6] För att kunna arbeta i en textfil måste den först öppnas, 
vilket görs med funktionen fopen(). Funktionen tar ett par argument där den 
första är namnet på textfilen. Filnamnet kan anges som en relativ 
(”./Counter.txt”) eller absolut (”/Gemensamdb/Counter.txt”) sökväg11. Det andra 
argumentet i fopen() anger vilken typ av fil det är och i vilket tillstånd den ska 
öppnas. Typen kan vara antingen text eller binär och tillståndet innebär vad man 
ska kunna göra med filen, till exempel läsa, skriva eller lägga till.[1] [2]  
 
Funktionen fopen() returnerar ett filhandtag som refererar till textfilen och via 
denna utförs arbete. Filhandtaget består av en heltalsvariabel och om textfilen 
öppnats felfritt tilldelas den en etta.[1]  
 
 
 
 
 

                                            
10 Det går åtta bitar på en byte, vilket innebär att en textfil tolkar flera bitar åt gången. 
11 En relativ sökväg utgår ifrån att textfilen befinner sig i samma katalog som den aktiva PHP-
filen och därmed behövs endast textfilens namn anges. Vid absolut sökväg måste hela 
sökvägen från webbserverns huvudkatalog till textfilen anges. 

$counter_file="Counter.txt"; 
$fp=fopen($counter_file, "r"); 
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Det finns många funktioner för att arbeta med textfiler. Bara vid läsning finns det 
ett antal olika beroende på vad och hur man vill läsa. Exempel på dessa är 
fread(), fgets(), och fgetc(). Funktionerna fread() och fgets() läser in en sträng av 
den längd som angivits och fgetc() läser in ett tecken åt gången. En annan bra 
funktion för läsning är fgetss() som är identisk med fgets() men den plockar bort 
HTML- och PHP- specifika tecken (taggar).[2] 
 
 
 
 
Ska en textfil bara öppnas för läsning så kan detta göras utan att först göra 
fopen(). Funktioner där textfilens innehåll endast läses in för utskrift är readfile() 
och file(). Dessa behöver inget filhandtag för att kunna använda en textfil. 
Readfile() skriver automatiskt ut innehållet i en textfil och file() returnerar inne-
hållet i en textfil till en vektor som sedan skrivs ut.[6] 
 
Funktionen feof() är något som är väldigt användbart vid läsning av textfil. Med 
hjälp av den är det enkelt att få reda på om filens slut har nåtts (end of file=eof). 
Om feof() returnerar sant (en etta) så har filens slut nåtts annars returneras 
falskt (en nolla).[6] 
 
 
 
 
För att skriva till textfilen används någon av funktionerna fwrite() eller fputs(). 
Dessa tar två eller tre argument. Det första argumentet är filhandtaget, det 
andra det data som ska skrivas ner på textfilen och den tredje anger antalet 
bytes som ska skrivas.[1]  
 
 
 
 
PHP ser automatiskt till att alla textfiler som är öppnade stängs när skriptet kört 
klart. Det är dock god stil att alltid stänga dem med hjälp av fclose().[1] 
 
 
 
 
Det finns även funktioner som gör det möjligt att flytta i, byta namn på, kopiera 
och ta bort en textfil. Funktionerna är fseek(), rename(), copy() och unlink(). För 
att få fram information som till exempel storleken på en textfil finns det funk-
tioner att använda, filesize().[6] 
 

5.1.2 ASP 
 
Det finns inga objekt i ASP för att hantera textfiler, men genom att inkludera 
Scripting Runtime Library (SRL) får man tillgång till de skriptobjekt som behövs. 
SRL ingår i VBScript och därför fungerar det bara då VBScript används.[3] 
 

$counter = (int) fread($fp, 20); 

if( feof($fp)) 

fwrite($fp, $counter); 

fclose($fp); 
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De två viktigaste objekten i Scripting Runtime Library som används vid filhan-
tering är FileSystemObject och TextStream, vilka nås via objektet Scripting. 
FileSystemObject är ett generellt objekt för text- och filhantering som inte är 
knuten till en speciell textfil medan TextStream representerar den textfil som ska 
användas.[3] För att komma åt SRL objekt måste de skapas och det görs med 
Serverobjektets metod CreateObject(). Denna metod ger åtkomst till objekt som 
inte är inbyggda i ASP.[7] 
 
För att komma åt en textfil i koden måste den kompletta sökvägen anges till den 
mapp på servern där textfilen och webbsidornas filer ligger. Detta beror på att 
TextStream arbetar i den mapp som är aktiv och det är normalt inte den mapp 
som webbsidorna ligger i.[4] Vanligtvis känner programmeraren inte till sök-
vägen till den egna hemkatalogen på webbservern och för att få fram den an-
vänds Serverobjektets MapPath() metod. Programmeraren anger sin hemkata-
log på webbservern som argument i funktionen och i retur fås sedan hela sök-
vägen. Till sökvägen läggs sedan filnamnet. Sökvägen används sedan som ar-
gument i den metod som öppnar textfilen.[7] 
 
 
 
 
 
En instans av Scripting.FileSystemObject skapas med hjälp av Server objektet 
för att få tillgång till filer.[4] 
 
 
 
 
 
För att skapa en textfil eller öppna en befintlig textfil anropas någon av meto-
derna OpenTextFile() eller CreateTextFile(). Dessa metoder returnerar en in-
stans av objektet TextStream.[4] 
 
 
 
 
 
Instansen TextStream innehåller en rad metoder och egenskaper som används 
för att läsa, editera och spara textfil.[4]  
 
Metoder som kan användas, med hjälp av TextStream objektet, för att läsa är 
Read(), ReadAll() och ReadLine(). Den första läser angivit antal byte, den andra 
läser in hela textfilen i en sträng och den sista läser in fram till radmatnings-
tecken.[5] 
 
 
 
 
Vid skrivning till textfilen används Write(), WriteLine() och WriteBlankLines(). 
Den första skriver en sträng till textfilen, den andra skriver en sträng och ett rad-
matningstecken och den sista skriver ett angivet antal radmatningstecken till 
textfilen.[5] 
 

antal = MinFil.ReadLine 

path = Server.MapPath("\user") 
fil = path & "\filnamn" 

Set MinFil = MittTxtObj.OpenTextFile(fil) 
Set MinFil = MittTxtObj.CreateTextFile(fil,true) 

Set MittTxtObj = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
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Andra metoder som fås via TextStream objektet är Skip() och SkipLine() som 
gör att det går att hoppa över tecken och rader.[3] 
 
För att stänga en textfil används Close().[5] 
 
 
 
 
TextStreamobjektet har också ett antal egenskaper som ger information om 
bland annat filens slut eller om en rads slut är nådd. Exempel på dessa egen-
skaper är AtEndOfLine och AtEndOfStream. När de sätts till en etta vet prog-
rammeraren att radslutet eller filslutet har nåtts.[5] 
 
Vill man göra något annat med en textfil så används objektet File som ingår i 
FileSystemObjektet. Med hjälp av Fileobjektet går det att flytta, ta bort och 
kopiera en textfil. Metoderna som då används är Move(), Delete() och Copy(). 
Egenskaperna i File objektet ger information om storleken på en textfil, typen på 
textfilen och annan användbar information.[3] 
 

5.1.3 Resultat av litteraturstudie 
 
Funktionaliteten hos de båda teknologierna när det gäller filhantering är i stort 
sätt den samma. Det som skiljer dem åt då det handlar om textfiler är hur prog-
rammeraren måste koda för att komma åt dem. 
 
PHP har inbyggt stöd för filhantering jämfört med ASP som måste inkludera 
denna hantering. I ASP däremot används flera olika objekt för att skapa samma 
funktionalitet som i PHP gör med en enda funktion. 
 
För att skapa kopplingen till textfil använder sig PHP av en funktion där sök-
vägen till textfilen och hur den ska användas anges. Filhandtaget som retur-
neras från funktionen används sedan för att arbeta mot textfilen. I ASP måste 
först objektet som ger tillgång till filer skapas. Sedan skapas det objekt som 
hanterar textfilen. ASP har en metod som är användbar när kopplingen ska 
skapas, denna metod returnerar den absoluta sökvägen. Någon sådan funktion 
finns inte tillgänglig i PHP utan programmeraren måste veta hela sökvägen. 
 
För att arbeta med textfilen använder sig PHP och ASP av likvärdiga funktioner. 
Skillnaden kommer om textfilen ska flyttas, kopieras eller tas bort. Då måste 
ytterligare ett objekt skapas i ASP, som hanterar detta. 
 
 
 
 

MinFil.Close() 

MinFil.WriteLine antal 
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5.1.4 Användning 
 
Vid användningen har vi valt att göra en enkel besöksräknare där antalet be-
sökare på webbsidan sparas ned till en textfil och som även skriver ut antalet på 
skärmen. Anledningen till att vi valde en sådan enkel uppgift, funktionalitets-
mässigt sätt, var att vi ansåg att det viktiga var hur teknologierna löser filåt-
komsten och inte vad som kan göras med textfilerna. Det är på grund av detta 
som endast skrivning till textfil och hämtning från den testas. (se bilagor) I 
litteraturstudien har vi däremot även tittat på funktionaliteten. 
 

5.2 Hur löser teknologierna lagring av data i databaser på 
webbservern? 
 
Databaser är ett bra sätt att lagra en stor mängd data på ett strukturerat sätt.[5] 
Fördelarna med detta är att det går snabbt och enkelt att söka efter data och att 
ändra information.[7] 
 
Vanligaste databaserna är relationsdatabaser (även kallade ODBC-databaser) 
som lagrar data i namngivna tabeller. Dessa tabeller kan sedan ha en relation 
till varandra. För att förändra innehållet i en databastabell används speciella 
SQL-strängar (query). Dessa strängar innehåller olika SQL-kommandon be-
roende på vad som ska göras med tabellen till exempel sätta in, ta bort, upp-
datera eller ersätta. Kommandon som kan användas är INSERT, REPLACE, 
UPDATE, DELETE och SELECT. I både PHP och ASP används SQL-strängar 
ihop med ODBC- databaser.[7] 
 
För att kunna använda en databas på servern måste serveradministratören god-
känna detta.[4] När administratören gjort detta fås det ett DSN (Data Source 
Name) som används för att koppla upp sig mot rätt databas. Ett DSN skapas via 
kontrollpanelen på den dator där PHP- och ASP-filerna ska köras, med andra 
ord på webbservern. För att öka säkerheten av databasåtkomsten kan DSN:et 
få ett användarid och ett lösenord kopplat mot sig. Detta anges när DSN:et 
skapas.[7] 
 

5.2.1 PHP 
 
I PHP har de vanligaste databaserna som MySQL, Sybase och Oracle egna 
funktioner. Väljer man som programmerare att arbeta med någon annan ODBC-
databas som inte har egendefinierade funktioner, till exempel Microsoft Access, 
kan ODBC-funktioner användas12. ODBC-funktionerna kan sägas vara 
standardfunktioner som kan användas av alla ODBC-databaser. Dessa kan 
även användas när flera olika databaser, som till exempel MySQL och Oracle, 

                                            
12 Kodexemplen använder sig av ODBC-funktioner, detta på grund av att vi använder oss av en 
Accessdatabas när testning utförs. 
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är kopplade till samma PHP-sida. Då behövs ingen växling mellan flera olika 
typer av databasfunktioner vilket underlättar programmeringen.[1] 
 
För att skapa kopplingen till databasen används odbc_connect() som tar ett 
antal databasinställningar som argument.[1] Dessa inställningar är DSN, an-
vändarid och lösenord som webbserverns administratör ska ha tilldelat data-
basen. Om det inte finns ett användarid (userid) och lösenord (password) 
kopplat till DSN:et ska dessa variabler skickas med in i funktionen utan innehåll. 
Skulle det vara så att DSN:et, användarid eller lösenord inte stämmer skapas 
inte kopplingen till databasen.[2] 
 
 
 
 
 
 
Funktionen odbc_connect() returnerar kopplingen, kopplingsid, som sedan re-
presenterar hela databasen. Om något fel uppstått eller kopplingen inte kunde 
göras returneras noll.[1] 
 
 
 
 
När kopplingen skapats går det bra att arbeta mot databasen. I PHP används 
SQL-strängar för att tala om vad som ska göras i databasen. I denna sträng 
anges det vilken tabell i databasen som det ska arbetas mot och vad som ska 
utföras.[2] 
 
 
 
 
 
 
 
SQL-strängen skickas sedan in i en funktion där den bearbetas mot databasen. 
Funktioner som används då är antingen odbc_do() eller odbc_exec() som fun-
gerar likadant. Dessa har som argument kopplingsid och SQL-strängen. Vad 
funktionerna ska utföra är beroende på hur SQL-strängen är utformad. Vid vissa 
SQL-kommandon som SELECT returneras svaret och detta kan sedan till 
exempel skrivas ut.[1] 
 
 
 
 
Det enklaste sättet att visa resultatet från en odbc_do() är med hjälp av 
odbc_result_all(). Funktionen hämtar resultatposterna från databasen och for-
materar om det till en HTML-tabell som sedan skrivs ut.[1]  
 
 
 
 
 

$query="INSERT INTO $Student ( Personnummer, Fornamn, Efternamn, 
Poang, Datum) 
VALUES('$Persnr','$Fornamn','$Efternamn','$Poang','$Datum')”; 

$odbc_rs=odbc_do($odbc_db, $query); 

$odbc_db=odbc_connect($odbc_dsn, $odbc_userid, $odbc_password); 

$odbc_dsn="dsn-koppling"; 
$odbc_userid=" "; 
$odbc_password=" "; 

odbc_result_all($odbc_rs); 
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Databasen och dess tabeller kan skapas på två olika sätt. Antingen så används 
ett program, till exempel Microsoft Access, där allt skapas eller så kan det göras 
direkt i PHP-koden med hjälp av en SQL-sträng och funktionen odbc_do(). SQL-
kommandon som utnyttjas då är CREATE DATABASE och CREATE TABLE.[2] 
 
När sedan databaskopplingen ska stängas ned används odbc_close().[2] 
 
 
 
 
I PHP är det även möjligt att få fram statistik om en tabell och att lista tabell-
namnen i en databas.[1] 
 
Om en databas med egendefinierade funktioner används så kan de se annor-
lunda ut än de som används här. I stort sätt är dock funktionaliteten den 
samma.  
 

5.2.2 ASP 
 
ASP har inget inbyggt objekt för databashantering och måste därför importera 
detta. Databasobjektet heter ADO och är gränssnittet mellan ASP- sidan och 
ODBC-databasen. ADO innehåller två objekt som är praktiska vid databas-
hantering, Connection och Recordset.[7] [4] 
 
Connectionobjektet representerar hela databasen och kan sägas vara kom-
munikationslänken mellan ASP-sidan och databasen. Objektet används oftast 
bara till att öppna och stänga databasen. För att kunna öppna en länk till data-
basen måste först en instans av Connectionobjektet skapas. Detta görs med 
hjälp av Serverobjektets metod CreateObjekt(), vilken ger åtkomst till objekt som 
inte är inbyggda i ASP.[7] In i metoden skickas information om vilket objekt som 
ska skapas och i detta fall returneras en Connectioninstans. Viktigt här är att 
ADO-komponenten, som det heter i vardagligt tal, heter ADODB i syntaxen.[4] 
 
 
 
 
 
När Connectioninstansen skapats ska länken mellan den och databasen öpp-
nas upp, vilket görs med Openmetoden. Denna metod tar databasinställnin-
garna som argument, vilka är DSN, användarid och lösenord. Användariden-
titeten och lösenordet behöver ej anges om databasen ska vara tillgänglig för 
alla.[5] 
 
 
 
 
 
I ASP behöver inte kopplingen göras med hjälp av ett DSN. Istället kan kopp-
lingen till databasen skapas genom att Openmetoden kodas så att databastyp 
och sökvägen anges som argument.[7] 

odbc_close($odbc_db); 

Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

MinCon.Open "DSN=koppling;UID=;PWD=" 
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För att kunna hämta data ifrån databasen används objektet Recordset. Datan 
som ligger i poster returneras till en instans av Recordsetobjektet. Denna in-
stans används sedan för att arbeta med posterna. Först måste instansen av 
objektet skapas och det görs med hjälp av CreateObject().[7] 
 
 
 
 
 
För att öppna en Recordsetinstans måste tabellen som det ska arbetas mot 
anges och detta görs med hjälp av en SQL-sträng.[4] 
 
 
 
 
 
Recordsetobjektet måste öppnas för att det ska gå att arbeta mot en tabell. 
Detta görs med metoden Open. Metoden har ett antal argument. Den första är 
en SQL-sträng som anger vilken tabell det ska arbetas mot och den andra 
anger vilken instans av Connection som används.[4] När kopplingen ska öppnas 
upp för att användaren ska lägga till en post i databasen kan ett tredje och ett 
fjärde argument anges i Openmetoden. Det första av dessa två är ett handtag 
till postsamlingen i Recordsetobjektet som anger hur stegning bland posterna 
får ske och det andra argumentet talar om ifall låsning vid uppdatering ska vara 
möjligt.[7] 
 
 
 
 
 
För att ändra, lägga till eller ta bort data används Recordsetmetoder som 
AddNew, Update och Delete. När ny information ska läggas till skapas en ny 
post som tilldelas värden. Denna post läggs sedan in i tabellen med Update. 
Ska en post tas bort letas den upp och sedan tas den bort med hjälp av Delete 
metoden.[4] 
 
 
 
 
 
 
 
För att skriva ut poster från databasen i en tabell måste programmeraren först 
skapa en tabell med hjälp av HTML-kod. När tabellen skapats måste Recordset-
posterna stegas igenom och innehållet i varje post läggas in på rätt plats i 
HTML-tabellen.[3] 
 
Exempel på andra användbara metoder är MoveNext som gör det möjligt att 
komma åt nästa post och Save som sparar ned en post i en fil.[4] 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

SQL = "SELECT * From Student WHERE 1=2" 

rs.Open SQL, MinCon 

rs.AddNew 
rs("Personnummer") = Request.Form("Persnr") 
rs.Update 

MinCon.Open "Driver={Microsoft Access Driver(*.mdb)};DBQ=sökväg och 
filnamn” 



 
 

 24

Datahantering vid dynamiska webbteknologier – PHP eller ASP? 

När användningen av databasen är klar stängs Connection- och Recordset-
instanserna ned.[7] 
 
 
 
 
 
Vanligtvis skapas en instans av Recordsetobjektet med Server.CreateObject 
men det går även att skapa med hjälp av Connection.Execute metoden. Denna 
metod returnerar då en postsamling, Recordsetinstans, som bara kan användas 
för läsning och då kan ingen uppdatering göras.[7]  
 

5.2.3 Resultat av litteraturstudie 
 
Teknologierna hanterar databaser på olika sätt. PHP har inbyggt stöd för data-
bashantering medan ASP måste inkludera en extern komponent som hanterar 
detta. 
 
För att få kontakt med databasen måste ASP använda sig av ett objekt. Objek-
tet måste först skapas och sedan med hjälp av en av dess egna metoder skapa 
själva kopplingen till databasen. För att kunna arbeta mot databasen krävs ett 
annat objekt som även det måste skapas och öppnas. PHP däremot använder 
sig av en funktion för att upprätta kontakten med databasen och denna funktion 
returnerar ett kopplingsid som det sedan arbetas mot. 
 
Arbete mot databasen görs på skilda sätt. PHP kan använda sig av en endaste 
funktion för att utföra olika arbeten mot en tabell. För att funktionen ska kunna 
veta vad som ska göras och mot vilken tabell det ska utföras har funktionen ett 
argument. Detta argument är en SQL-sträng, vilket kräver mer kunskap i SQL 
än när ASP används. Om detta jämförs med ASP så används SQL bara för att 
tala om vilken tabell i databasen det ska arbetas mot. Objektet som sköter ar-
betet har olika funktioner för vad som ska utföras. 
 
För att skriva ut innehållet från databaser finns en funktion i PHP som direkt gör 
om resultatet till en HTML-tabell. I ASP måste programmeraren skapa HTML-
tabellen och sedan stega igenom varje post i databastabellen för att lägga över 
värdena. 
 
I PHP kan man skapa databasen och dess tabeller direkt i PHP-koden. Detta 
kan däremot inte göras i ASP utan där får man använda sig av ett databas-
program för att skapa databasen och dess tabeller. En fördel med att kunna 
skapa tabeller i sin kod är att de kan skapas på webbservern. Databasen be-
höver då inte hämtas hem från webbservern för att en tabell ska läggas till. 
 
De vanligaste databaserna har egendefinierade funktioner i PHP och dessa 
skiljer sig åt beroende på vilken databas som används. I ASP är hanteringen 
generell och använder samma metoder till alla databaser.  

rs.Close 
MinCon.Close  
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5.2.4 Användning 
 
För att testa databashanteringen har vi gjort en liten webbapplikation där det går 
att registrera en student och visa de studenter som är registrerade i databasen. 
Här tycker vi att det intressanta är hur kopplingen skapas och hur teknologierna 
arbetar mot databasen.  
 
Först skapade vi en startsida där användaren kan välja att registrera ny student 
eller se redan registrerade studenter. Därefter skapade vi en sida där hämtning 
från databasen görs, en sida där användaren kan ange information om en 
student och sedan en sida där informationen sparas ned på databasen. (se 
bilagor) 
 

5.3 Hur hanterar teknologierna den data som användaren anger när 
den kommer till webbservern? 
 
Användare anger oftast information i formulär som är skrivna i HTML-kod. När 
användaren sedan trycker på ”skicka information” knappen skickas den till en 
PHP- eller ASP-sida på webbservern. Det som gör det möjligt att skicka webb-
sidor över Internet är HTTP-protokollet och detta är uppdelat i två delar, huvud 
och kropp. I huvudet finns information om bland annat webbläsaren som an-
vänds och den sökta webbsidan på servern. I kroppen skickas den HTML-kod 
som representerar webbsidan. HTTP är ett tillståndslöst protokoll vilket innebär 
att det inte behåller användarbunden information mellan olika webbsidor i 
samma webbapplikation. För att skicka formulärets innehåll till webbservern har 
HTTP två olika metoder, POST och GET.[1] 
 
POST används för att kunna skicka en obegränsad mängd information som 
läggs in i HTTP-kroppen.[1] 
 
När GET används läggs informationen till i slutet av webbadressen, URL:en. I 
och med att storleken på URL:en är begränsad kan inte så mycket information 
skickas med GET. Här ligger informationen synlig för alla, vilket inte alltid är bra 
då till exempel ett lösenord kan bli tillgängligt för alla.[4] 
 
En webbsida kan ha tusentals användare samtidigt och cookies har skapats för 
att kunna skilja dessa åt. Skälet till att skilja användare åt är att det ska gå att 
spara användarbunden information, till exempel användarnamn och lösenord. 
En cookie är en textfil som innehåller information om en specifik användare. 
Denna skickas från webbservern till användarens dator där den lagras under en 
bestämd tid. Användaren kan ha en cookie, lagrad på sin dator, som tillhör en 
viss webbapplikation och när en webbsida som ingår i applikationen anropas 
skickas den aktuella cookien tillbaka till webbservern.[5] Webbläsarna är kons-
truerade på så sätt att en cookie endast kan skickas tillbaka till den webbapp-
likation som skapade den och användaren måste godkänna lagring av en 
cookie på sin dator.[6] 
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5.3.1 PHP 
 
PHP hanterar data från ett formulär på ett intelligent och enkelt sätt. När info-
rmationen anges i formuläret på webbläsaren tilldelas den ett variabelnamn.[6] 
Variablerna som sedan skickas med antingen POST eller GET blir automatiskt 
lokala variabler i PHP och värdena läggs över. Dessa variabler har i PHP-koden 
samma namn som i HTML-koden.[1]  
 
Det finns ett antal funktioner som ger information om webbläsaren och dess 
uppkoppling mot webbservern, bland annat status om uppkopplingen, om upp-
kopplingen fortfarande existerar och så går det att få tag på information om 
webbläsaren som gjort anropet. Denna information ligger lagrad på webb-
servern och för att få tag på den används funktionerna connection_status(), 
connection_timeout() och get_browser().[1] 
 
PHP kan lösa problemet med att användarbunden information inte finns kvar 
mellan webbsidorna i webbapplikationen på fyra sätt. De olika sätten är session, 
gömda formulär, modifierad URL och cookies.[6] 
 
En session är en serie relaterade händelser mellan en enda webbläsare och en 
webbserver som kopplar en användare till en eller flera variabler.[1] Dessa 
variabler sparas när användaren går mellan webbsidorna i webbapplikationen. 
Det finns inbyggda funktioner i PHP som hanterar sessionen, till exempel 
session_start() och session_register(). Den första talar om att sessionshan-
teringen ska starta och denna funktion måste läggas in före HTML-kod eller 
annan text i PHP-filen. Med hjälp av den andra funktionen registreras alla 
variabler som ska finnas kvar. [6] När en session startas tilldelas användaren ett 
unikt id. Med hjälp av sessionid kan den lagrade informationen kopplas ihop 
med rätt användare.[15] 
 
 
 
 
 
 
 
Den användarbundna informationen som finns i session lagras ner på webb-
servern antingen i en textfil eller en databas. Id lagras antingen som en cookie 
på användarens dator eller så läggs det till i slutet av URL:en. Informationen 
som finns lagrad i session tas bort med hjälp av funktionen 
session_destroy().[15] 
 
Ett annat sätt är att med hjälp av HTML-kod skicka information mellan webb-
sidorna. Det som används är så kallade gömda formulär. En förutsättning för att 
det ska fungera är att alla webbsidor innehåller detta gömda formulär annars 
kan inte informationen skickas vidare. Detta är inget som kan tas förgivet och 
därför används det sällan. Gömda formulär skapas i HTML-kod och tilldelas in-
formation som ska skickas vidare till nästa webbsida. Då formulären är gömda 
kan inte användaren se dessa och inte heller ändra i dem.[1] 
 

session_start(); 
$namn=”Malin”; 
session_register(”namn”); 
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Med modifierad URL menas att den användarbundna informationen läggs till i 
slutet av URL-adressen. Informationen skickas automatiskt med till nästa webb-
sida när användaren klickar på en länk.[6] 
 
 
 
 
 
Sista sättet att spara användarbunden information är att lagra den på använ-
darens dator i form av en cookie. För att skapa informationen som ska finnas i 
en cookie används funktionen setcookie(). All kod som har med cookie att göra 
måste ligga först i en PHP-sida. Används session måste detta göras innan 
setcookie() används.[1] 
 
 
 
 
Varje gång en användare går in på en webbsida kontrollerar webbläsaren om 
det finns en cookie som är kopplad till den sökta webbsidan. Om det finns en 
skickas den med till webbsidan. På webbservern tas cookien om hand och i 
PHP-sidan skapas det automatiskt en variabel. Variabeln får samma namn som 
cookien och tilldelas informationen från den. Ska det finnas mer än en variabel i 
cookien måste de läggas in som en vektor. Med hjälp av setcookie() anges det 
hur länge en cookie ska finnas kvar på användarens dator och tiden läggs då till 
i funktionen som ett tredje argument.[1] [2] 
 
Ska HTTP-huvudet modifieras i PHP-koden görs detta med funktionen header(). 
I header() anges det vilken av HTTP-huvudets olika egenskaper som ska modi-
fieras och dess nya värde. Modifieringen måste läggas före HTML-koden i en 
PHP-sida, vilket är viktigt då HTTP-huvudet skickas först. Det som kan göras 
med funktionen header() är bland annat omdirigering till annan webbsida och 
ändring av datum för senaste uppdatering.[2] 
 

5.3.2 ASP 
 
I ASP hanteras den information som skickas från webbläsaren till webbservern 
av objektet Request.[7] 
 
I Request finns det fem olika datasamlingar som används för att få tillgång till all 
slags information om en användares förfrågan till webbservern.[4] Den info-
rmation som anges i ett formulär på webbläsaren hamnar i en av Request-
objektets datasamlingar, Form eller QueryString. Datasamlingen Form används 
när data skickas via metoden POST och med metoden GET hamnar informa-
tionen i samlingen QueryString.[3] 
 

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=”variabel” VALUE=<?php print $variabel?>>

<A HREF=”fil.php?variabel=<?php print $variabel?>”>Filen </A> 

setcookie(“variabel”, $variabel); 
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En annan av Requestobjektets datasamlingar, ServerVariables, innehåller all 
information från HTTP-huvudet. Exempel på information är användarens IP-
nummer och vilken typ av webbläsare som används.[3] 
 
I och med att den användarbundna informationen försvinner mellan olika webb-
sidor har ASP två objekt som hanterar detta. Med Applicationobjektet kan info-
rmation som ska vara tillgänglig för alla användare på webbapplikationen 
sparas. Objektet kan användas till att lagra antalet användare som besökt en 
webbsida. Informationen finns bara kvar så länge webbservern är igång.[4]  
 
Ska information om en viss användare lagras görs detta i objektet Session och 
sparas där under en viss tid eller så länge användaren är uppkopplad mot 
webbapplikationen. Denna information är tillgänglig i alla webbsidor på webb-
applikationen. En variabel skapas och tilldelas ett värde och sedan läggs 
variabeln in i Session.[7] 
 
 
 
 
 
För att rätt Sessioninstans ska kopplas till rätt användare skickas Sessionin-
stansens id till användarens webbläsare i form av en cookie. Sökvägen till 
cookien sparas på webbservern. När användaren sedan går in på en ny webb-
sida i webbapplikationen skickas cookien tillbaka till webbservern och rätt in-
stans av Sessionobjektet paras ihop med rätt användare.[7]  
 
Ibland kan det vara bra att lagra användarbunden information för att använda 
vid ett senare tillfälle och detta kan göras i en cookie. Vanligtvis försvinner en 
cookie automatiskt när användaren stänger ned sin webbläsare. Ska den 
sparas längre måste programmeraren ange detta. Egenskapen Expires i 
Response.Cookies tilldelas det datum då den ska tas bort.[4] 
 
 
 
 
 
För att skicka en cookie till användarens dator används objektet Response och 
för att ta emot den används Requestobjektet. Om cookien skickas med 
Responseobjektet så måste all kod som har med den att göra ligga längst upp i 
ASP-sidan.[4]  
 
Objektet Response har hand om den information som skickas från webbserver 
till webbläsare.[7] Response har en praktisk tillämpning som gör att det går att 
skriva ASP-kod inuti HTML-kod. Metoden heter Response.Write.[4] 
 
 
 
 
 
Med hjälp av Responseobjektet kan omdirigering till en annan webbsida ske 
eller så kan HTTP-huvudets information manipuleras. Detta kan vara bra då 
praktiska modifieringar ska uppnås. Modifieringen måste läggas före HTML-

Set Variabel=Information 
Session(“Variabel”)  

Response.Cookies(”Cookienamn”).Expires=datum  

<% Response.Write”HTML-kod” %> 
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koden i en ASP-sida och detta beror på att HTTP-huvudet skickas innan HTML-
koden.[4] De modifieringar som kan göras är till exempel hur länge webbsidan 
ska ligga kvar i användarens cacheminne. Response kan även användas till att 
avbryta användarens uppkoppling eller kontrollera om uppkopplingen fort-
farande existerar.[3] 
 

5.3.3 Resultat av litteraturstudie 
 
Både PHP och ASP kan ta emot information från HTTP-metoderna POST och 
GET. Skillnaden är att i PHP genereras automatiskt lokala variabler som till-
delas informationen som användaren angivit. I ASP däremot läggs informa-
tionen automatiskt in i ett mottagande objekts datasamling. HTTP-huvudets 
information läggs i ASP in i det objekt där användarens information också finns. 
För att få tag i HTTP-huvudets information i PHP används specifika funktioner. 
 
Den användarbundna informationen sparas i stort sett likadant i både PHP och 
ASP. De använder sig av samma metodik, session, men implementerar det på 
olika sätt. PHP använder sig av relaterade händelser som tilldelas variabler 
medan ASP använder sig av ett objekt. För att rätt användare ska kopplas ihop 
med rätt session använder båda teknologierna sig av cookies. Skulle det vara 
så att användaren valt att inaktivera cookiefunktionaliteten på sin webbläsare 
har PHP en fördel. I PHP kan då sessionid läggas till i slutet av URL:n medan 
ASP inte kan hantera detta. PHP kan spara användarbunden information på fler 
sätt men session är det vanligaste.  
 
När det gäller att lagra användarbunden information för att kunna använda den 
vid ett senare tillfälle använder sig båda teknologierna av cookies. I PHP blir en 
mottagen cookie automatiskt en lokal variabel. Med ASP läggs cookien in i det 
mottagande objektets cookiesamling. För att tilldela cookien sitt värde använder 
ASP ett annat objekt som också har en cookiesamling. Detta objekt används för 
att komma åt det svar som ska skickas tillbaka till webbläsaren. Med PHP an-
vänds i stället en funktion som tilldelar cookien dess värde. 
 
I båda teknologierna kan man modifiera HTTP-huvudet. Detta görs i PHP med 
en speciell funktion och i ASP används samma objekt som vid cookietill-
delningen. Objektet har vissa metoder som kan manipulera HTTP-huvudet. 
 

5.3.4 Användning 
 
Det vi tagit med i vår användning gällande denna fråga är mottagningen av 
informationen i de båda teknologierna. Vi använde här den webbapplikation 
som vi skapade för att testa databashanteringen. När användaren skickar 
informationen om en student till en av webbsidorna så får vi kunskapen om hur 
teknologierna gör för att komma åt denna information. (se bilagor) 
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6 Slutsats 
 
Efter att ha analyserat litteraturstudien och hur teknologierna praktiskt används, 
har vi kommit fram till att PHP och ASP är väldigt lika funktionalitetsmässigt sett. 
PHP är dock den enklaste teknologien och därför passar bäst för vår målgrupp. 
Visserligen beror det alltid på vilken bakgrund en programmerare har. Är han/ 
hon van vid objektorientering och trivs med det är ASP säkerligen inte svårt att 
använda. Faktum är att ASP använder sig av externa komponenter, vilket PHP 
inte gör och är därför att rekommendera. Denna slutsats grundar vi på följande: 
 
Filhanteringen är inbyggd i PHP medan ASP måste importera den via ett externt 
bibliotek. Detta bibliotek, som vara fungerar med VBScript, är uppbyggt på ett 
sätt som gjorde att vi uppfattade arbetsgången som väldigt rörig. För att få 
tillgång till textfiler i ASP måste tre objekt vara inblandade. Själva kopplingen till 
textfilen hanteras i ASP med hjälp av två objekt till skillnad från PHP som 
hanterar detta med en endaste funktion. Dessutom måste ytterligare ett objekt 
skapas i ASP för att flytta en textfil. Därför uppfattade vi ASP som en otymplig 
teknologi i denna fråga. ASP hade dock en fördel när det gällde att få fram den 
absoluta sökvägen till textfilen då teknologin skötte detta med en funktion. I PHP 
måste programmeraren veta hela sökvägen.  
 
Vid testningen av textfilhanteringen kom vi fram till att ASP måste blanda in tre 
olika objekt för att kunna hantera textfiler. Vi kom fram till att hämtning och 
skrivning fungerar likadant i PHP och ASP. Det som är det svåra är hur ASP:s 
koppling till textfilen ska gå till. Detta hade vi inget problem med i PHP. En 
nackdel hos båda teknologierna är att textfilerna måste stängas ned mellan 
hämtning och skrivning. Det är enklare att förstå hur PHP löser uppgiften jämfört 
med ASP:s krångliga lösning. 
 
Teknologierna har olika fördelar när det gäller databashanteringen. PHP har 
även här inbyggt stöd för databashantering medan ASP måste inkludera en 
extern komponent. Denna externa komponent är inte lika svårförstålig som den 
som ASP använder vid filhanteringen men det är ändå lättare att se 
arbetsgången i PHP. I PHP behövs lite mer kunskap om SQL än när ASP 
används. Vi anser att SQL oftast inte är ett svårt språk att lära sig så vilken av 
teknologierna som är enklast i denna fråga är svårt att avgöra. 
 
I litteraturstudien nämns det att de flesta stora databaser har egna funktioner i 
PHP och att ASP:s hantering är generell för alla databaser. I PHP finns det 
också generella funktioner som fungerar ihop med alla ODBC-databaser men vi 
anser att ASP ändå är mer fördelaktig då det kan bli rörigt att veta vad som ska 
användas i PHP. En fördel för PHP är att hela databasen och dess tabeller kan 
skapas direkt i koden vilket inte går med ASP utan där måste man använda sig 
av ett databasprogram. 
 
Vid testningen av databashanteringen kom vi fram till att precis som vid 
textfilhanteringen måste ASP blanda in tre olika objekt för att uppkopplingen mot 
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databasen ska kunna ske. I PHP skapar kopplingen med hjälp av en enkel 
funktion. En positiv aspekt för ASP jämfört med PHP är att mindre SQL-kunskap 
krävs. Detta beror på att det finns metoder inkluderade i ASP som löser det 
PHP löser via SQL-kommadon. 
 
Även vid frågan om hur data tas emot av teknologierna anser vi att PHP är den 
bästa. Detta beror på att i PHP skapas automatiskt variabler och funktionerna är 
enklare uppbyggda. Visserligen finns all information i ASP på samma plats 
medan i PHP får du tag på samma information på olika sätt genom lokala 
variabler och funktioner. Om programmeraren vill få information om HTTP-
huvudet kan det i ASP fås fram mer information än i PHP. Viktigt är dock att 
PHP kan hantera session även om cookiefunktionaliteten är avstängd på 
webbläsaren.  
 
Vid testningen av hur data tas om hand av funktionerna så anser vi att PHP är 
lättare än ASP. Detta beror på att i PHP läggs den överförda informationen in i 
automatiskt skapade lokala variabler. Varken PHP:s eller ASP:s sätt att lösa 
mottagningen av informationen är svåra att programmera. PHP är lite enklare 
men i ASP finns informationen samlad på samma ställe. 
 
Förutom analysen av våra frågor finns det andra aspekter inom teknologierna 
som är värda att ta med i slutsatsen. PHP har andra fördelar jämfört med ASP 
som att PHP har öppen källkod och är plattformsoberoende. ASP är mer be-
roende av Microsofts operativsystem medan PHP fungerar ihop med både 
Microsofts och andra stora operativsystem. En nackdel med PHP är att prog-
rammerarna behöver lära sig ett nytt skriptspråk för att kunna utveckla PHP-
sidor, vilket inte behövs vid ASP-användning då programmeraren kan använda 
sig av det skriptspråk han/hon redan kan. 
 
Avslutningsvis kan vi säga att PHP passar bäst för vår målgrupp utifrån de 
frågeställningar vi tagit upp. Om ett företag redan har Microsoftprodukter kan 
det tyckas logiskt att välja ASP men vi vill ändå framhäva att PHP är ett bättre 
alternativ, vilket även styrks av vår analys. 
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7 Diskussion 
 
Efter att ha läst mycket om PHP och ASP och även använt oss av dem har vi 
vissa åsikter om dem. 
 
Till att börja med kan sägas att vi har erfarenhet av både strukturerad och 
objektorienterad programmering (C, C++ och Java). Detta gör att vi inte har 
några svårigheter vad gäller förståelse och kodning av teknologierna. Är någon 
däremot nybörjare inom programmering är PHP helt klart det lättare alternativet 
att lära sig. 
 
Vi har nämnt i vår slutsats att ASP är bättre än PHP då programmeraren inte 
behöver lära sig ett nytt skriptspråk. I den litteratur vi använt oss av står det att 
ASP kan kombineras med i stort sätt vilket skriptspråk som helst. Detta anser vi 
vara en sanning med modifikation då filhanteringen, SRL, endast fungerar ihop 
med skriptspråket VBScript. Inte någonstans i litteraturen har vi kunnat läsa om 
hur filhanteringen sköts om inte VBScript och SRL används. Vi anser att 
Microsoft är motsägelsefulla på den punkten. 
 
Det känns som att när PHP teknologin skapades fick Microsoft bråttom med att 
utveckla sin egen variant av dynamisk webbhanteringsteknologi. Vi anser detta 
på grund av att ASP verkar vara ihopsatt av redan utvecklade externa kom-
ponenter och språk. Om detta stämmer, vet vi inte! 
 
En orsak till att PHP har enklare och smidigare funktionalitet tror vi beror på att 
det är skapat av oberoende programmerare. Dessa programmerare har hjälpt till 
att utveckla teknologin genom att bidra med de funktioner de själva tycker är 
bäst. Detta kan också vara en anledning till att PHP mer och mer tar åt sig den 
objektorienterade funktionaliteten. 
 
Något att tänka på är att våra reflektioner endast baseras på den frågeställning 
vi har i detta arbete. ASP kanske fungerar bättre inom andra användnings-
områden, till exempel e-mailhantering. 
 
I framtiden tror vi att båda teknologierna kommer att finnas kvar och vidare-
utvecklas. Det är dock möjligt att de kommer att bli mer lika varandra då PHP 
troligen blir mer objektorienterat. Får vi rätt kommer PHP troligtvis att ha större 
framgång än ASP på grund av att det är gratis och källkoden är öppen för alla. 
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8 Framtida arbeten 
 
Det hade varit intressant att undersöka teknologierna utifrån ytterligare 
aspekter, detta för att få en stabilare grund till vår slutsats. I och med att PHP 
och ASP integreras i HTML-kod har vi i vårt arbete enbart undersökt hur 
teknologierna fungerar ihop med HTML. Därför skulle vi bland annat i ett fram-
tida arbete vilja se en utredning på hur teknologierna fungerar ihop med XML. 
XML påstås kunna ersätta HTML och bli det ”universella formatet för alla 
dokument på Internet [6]”.  
 
Något som också funnits med i den facklitteratur vi använt oss av och som vi 
hade tagit med i uppsatsen om tid funnits är hur teknologierna hanterar e-post. 
Det vill säga hur det med PHP och ASP går att skicka och ta emot e-
postmeddelanden. Ett speciellt bibliotek måste implementeras för att PHP ska få 
tillgång till de funktioner som hanterar e-post. Hade vi i denna uppsats även 
utrett e-posthanteringen skulle vi få omvärdera vår slutsats till att vi föredrog 
PHP framför ASP på grund av att ASP måste inkludera externa komponenter. 
Detta skulle även gälla om vi valt att titta på hur teknologierna skapar och 
manipulerar bilder där man vid användning av PHP kan integrera ett bibliotek 
som ger tillgång till bildhanteringsfunktioner. 
 
Om tid hade funnits skulle vi ha utökat vår testning. Vid undersökningen av text-
filshanteringen skulle utökning göras i form av att titta på hur teknologierna 
hanterar kataloger i vilka filer kan skrivas. Databashanteringen skulle dels 
inkludera mer funktionalitet och dels haft en inloggningssida där användaren 
först får ange användarnamn och lösenord. Därefter verifierat lösenordet mot 
det lösenord som finns lagrat i databasen innan användaren kan få åtkomst till 
databasen. Funktionalitetsmässigt sett hade vi även lagt in hur teknologierna tar 
bort studenter ur databasen. Vi skulle dessutom vilja titta på hur PHP och ASP 
hanterar cookies och session. De delarna analyserade vi bara utifrån 
litteraturstudien så vi vet inte om och hur de rent praktiskt fungerar. 
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9 Ordförklaring 
 
ActiveX En teknik för att infoga program och även anropa externa 

program från webbsidor. Framtaget av Microsoft och är upp-
byggt på samma sätt som COM.[18] 

 
ADO  ActiveX Data Object – Databasobjekt som används av ASP för 

att få kontakt mellan ASP-sidan och den databas där informa-
tionen finns.[7] 

 
API  Application Program Interface – Ett programmeringsgränssnitt 

mot ett program eller bibliotek.[6] 
 
C Ett högnivåspråk framtaget av Dennis Ritchie på Bell Labs i 

mitten av 1970-talet. C är ett kraftfullt och flexibelt språk som 
kräver relativt lite minne.[18] 

 
C++ Ett högnivåspråk framtaget av Bjarne Stroustrup på Bell Labs. 

C++ lägger till objektorienterade inslag till C. C++ är ett av de 
populäraste språken för grafiska applikationer.[18] 

 
CGI  Common Gateway Interface – Det vanliga programmerings-

gränssnittet, för att slussa data från en webbserver till ett annat 
program, som gör det möjligt att skapa dynamiska webb-
sidor.[7]  

 
COM  Component Object Model – Ett gränssnitt framtaget av 

Microsoft. COM gör det möjligt att paketera kod i en kom-
ponent med hjälp av det programspråk som föredras, och 
sedan låta en eller flera klienter använda denna komponent 
och dess funktioner med hjälp av vilket programspråk som 
helst.[3] 

 
DLL  Dynamic Link Library – Ett filformat som oftast innehåller en 

samling med färdiga processorinstruktioner.[4] 
 
DSN  Data Source Name –  DSN används för att skaffa en länk till en 

databas med hjälp av ODBC. DSN innehåller databasens 
namn, sökväg, användarid, lösenord och annan informa-
tion.[18]  

 
HTML  HyperText Markup Language – Kodningsspråk som används 

till att skapa webbsidor. Koden byggs upp med hjälp av fasta 
så kallade märken <    >.[7] 

 
HTTP  HyperText Transfer Protocol – Det protokoll som ligger till 

grund för överföring av dokument på Internet.[16] 
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IIS  Internet Information Server –  Ett webbserverprogram för 

Windows NT och Windows 2000 från Microsoft.[3] 
 
Internet Ett globalt nätverk som kopplar ihop miljontals datorer.[18] 
 
IP Internet Protocol - Kommunikationsprotokoll som handhar 

adressering och vägval (routing) för att skicka datapaket över 
Internet.[16] 

 
ISAPI  Internet Server Application Programming Interface – Detta är 

ett alternativ till CGI som är mycket snabbare då det är mer 
integrerat med webbservern.[18] 

 
Java Programmeringsspråk utvecklat av företaget Sun 

Microsystems för användning direkt på Internet.[16] 
 
JavaScript JavaScript är det skriptspråk företaget  Netscapes variant av 

Java som är avsedd att användas i webbsidors kod.[16] 
 
JavaServlet    Ett program som exekveras inifrån en annan applikation och 

detta görs på webbservern.[18] 
 
JScript   En variant av JavaScript. Microsoft byggde in Jscript i sina 

webbläsare så att Internet Explorer skulle kunna användas på 
de webbsider som krävde JavaScript-kompatibla webb-
läsare.[7] 

 
JSP  Java ServerPages – Suns version av dynamisk webbhantering. 

Är en utveckling av JavaServlet som ett alternativ till ASP.[18] 
 
ODBC  Open DataBase Connectivity – Ett standardiserat sätt att få 

datorprogram att samverka med databaser. Programmeraren 
behöver inte bry sig om vilket databsprogram som ska an-
vändas, för anpassningen sköts av små tilläggsprogram. 
ODBC är nära kopplat till det standardiserade frågespråket 
SQL.[17] 

 
Perl  Practical Extraction and Reporting Language – Perl är ett 

skriptspråk som är flexibelt och kraftfullt när det gäller att be-
handla text och mönster i filer.[7] 

 
PWS  Personal Web Server – En enklare webbserverprogram, från 

Microsoft för Windows 95/98, mest tänkt för privatbruk.[3] 
 
SAPI Server Application Programming Interface – Är ett gränssnitt 

mellan PHP och webbservern. Ett alternativ till CGI.[6] 
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SRL  Scripting Runtime Library – SRL ger tillgång till skriptobjekt 
som ASP behöver för att kunna hantera filer.[7] 

 
SQL  Structured Query Language – SQL är ett standardspråk för att 

hämta, lagra och manipulera data i en relationsdatabas.[6] 
 
URL  Universial Resource Locator – Detta är en slags adress som 

används på internet.[3] 
 
VBScript Visual Basic Scripting Edition –  Ett skriptspråk framtaget av 

Microsoft och är baserat på högnivåspråket Visual Basic.[18]  
 
XML Extensible Markup Language – Kan användas istället för 

HTML. XML är ett mer avancerat kodningsspråk än HTML där 
man kan skapa egna märkord.[6] 
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11 Bilagor 

11.1 PHP-koder 
 
Startsida.php 
 
//Denna sida är huvudsidan från vilken användaren kan länka sig vidare för att 
//visa studenter och registrera ny student. Det finns ingen PHP-kod på 
//denna sida. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Student startsida</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="pink" LINK="blue" TEXT="black">
<CENTER>
<H1>Välkomna till Studenternas poängsida</H1>

<H2>För att titta på studenternas poäng eller för att <BR>registrera en ny
student, gå via länkarna nedan.</H2>

//Här anges länkarna 
<HR>
<UL>
<LI><A HREF = Visastudent.php>Gå till visa studenter</A>
<LI><A HREF = Regstud.php>Gå till registrera ny student</A>
</UL>

</BODY>
</HTML>
 
Visastudent.php 
 
//Denna sida öppnar upp databasen och hämtar alla poster om registrerade 
//studenter för att visa dessa för användaren. Posterna skrivs ut i tabellform. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Visa Studenter</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="pink", LINK="blue" TEXT="black">
<CENTER>
<H1>Visa Studenters poäng</H1>
<TABLE BORDER=1 >
<TD ALIGN=right>

//Här kommer PHP-koden  
<?php
//Kopplingsnamnet, användarid och lösen kopplas ihop med variabler som sedan  
//ska skickas med i connect-funktionen 
$odbc_dsn="koppling";
$odbc_userid=" ";
$odbc_password=" ";

//SQL-strängen från vilken tabell vi vill ha information i databasen 
$query="SELECT* FROM Student";

//Här skapas kopplingen till databasen. Variablerna som sattes oven skickas med in. //Om inte 
kopplingen kunde skapas så får användaren ett felmeddelande. 
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if(!($odbc_db=odbc_connect($odbc_dsn, $odbc_userid, $odbc_password)))
die("Could not connect to odbc datasource $odbc_dsn");
 
//Här utförs det valda SQL-kommandot i databasen
if(!($odbc_rs=odbc_do($odbc_db,$query)))
die("Error executing query $query");

//Resultatet av SQL-kommandot hämtas och visas för användaren i tabellform. 
odbc_result_all($odbc_rs);
?>

//Här skrivs en länk till Startsidan. 
</TD>
</TABLE>
Gå tillbaka till <A HREF = "Startsida.php">Startsidan</A>!
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
 
Regstud.php 
 
//På denna sida kan användaren registrera en ny student och den läggs in i databasen. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Registrera student</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="pink" LINK="blue" TEXT="black">
<CENTER>
<H1>Registrera en ny student</H1>

//Här skrivs formuläret så att användaren kan ange den information om den nya //studenten som ska 
sparas i databasen  
<FORM ACTION = "Uppdateradb.php" METHOD = "POST">
<PRE>
Personnummer: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Persnr">
Förnamn: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Fornamn">
Efternamn: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Efternamn">
Poäng: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Poang">
Datum: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Datum">

//Datat skickas  
<INPUT TYPE = "SUBMIT" VALUE = "Uppdatera!">

//En länk till Startsidan visas. 
</PRE>
</FORM>
Gå tillbaka till <A HREF = "Startsida.php">Startsidan</A>!
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
 
Uppdateradb.php 
 
//Denna sida uppdaterar databasen med det som användaren har angivit i  
//formuläret. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Ny Student</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="pink" LINK="blue" TEXT="black">
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<CENTER>
<H1>Ny Student</H1>

//PHP-koden  
<?php
//Kopplingsnamnet, användarid och lösen kopplas ihop med variabler som sedan  
//ska skickas med i connect-funktionen. Tabellnamnet läggs in i en variabel. 
$odbc_dsn="koppling";
$odbc_userid=" ";
$odbc_password=" ";
$Student="Student";

//SQL-strängen som talar om i vilken tabell information ska lagras och vilka värden //som ska lagras. 
$query="INSERT INTO $Student ( Personnummer, Fornamn, Efternamn, Poang,
Datum) VALUES('$Persnr','$Fornamn','$Efternamn','$Poang','$Datum')";

//Här skapas kopplingen till databasen. Variablerna som sattes ovan skickas med in. //Om inte 
kopplingen kunde skapas så får användaren ett felmeddelande. 
if(!($odbc_db=odbc_connect($odbc_dsn, $odbc_userid, $odbc_password)))
die("Could not connect to odbc datasource $odbc_dsn");

//Här utförs det valda SQL-kommandot i databasen
if(!($odbc_rs=odbc_do($odbc_db,$query)))
die("Error executing query $query");
//Databasen stängs ner. 
odbc_close($odbc_db);
?>

//Länk till sidan för att visa student 
<H2><I>Studenten har lagts till!</I></H2>
Gå tillbaka till <A HREF = "Visastudent.php">Visa Studenter</A> och
kontrollera!

</BODY></HTML>
 
Counter.php 
 
//Denna webbsida visar endast en enkel besöksräknare. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Exempel på besöksräknare</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="pink" LINK="blue" TEXT="black">

<?php

//Filens namn läggs in i en variabel. Skickas med in i funktionen som ska öppna. 
$counter_file="Counter.txt";

//Filen öppnas, filnamnet och ”modet” skickas med in i funktionen. ”Modet” talar om //att filen ska 
öppnas bara för att läsas. 
if(!($fp=Fopen($counter_file, "r"))) die ("Cannot open $counter_file.");

//Värdet, antalet besökare, i filen läggs in i en variabel med hjälp av en funktion som ska läsa 20 
tecken. 
$counter = (int) fread($fp, 20);

//Filen stängs ner. 
fclose($fp);

//Värdet som fanns i filen, antalet besökare, räknas upp med ett.  
$counter ++;
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//Filen öppnas nu upp igen för att det nya antalet besökare ska sparas ner. ”Modet” //nu blir att filen 
ska öppnas för att skrivas i. 
if(!($fp=Fopen($counter_file, "w"))) die ("Cannot open $counter_file.");

//Antalet besökare skrivs ner till filen.  
fwrite($fp, $counter);

//Filen stängs ner. 
fclose($fp);
?>

//Antalet besökare skrivs ut på skärmen så att användaren kan se det. 
<CENTER><H1>
Hej - du är besökare nummer: <?php echo $counter ?>
<BR><BR><BR>
<IMG SRC="9star1a.gif">
</H1></CENTER

</BODY></HTML>

11.2 ASP-koder 
 
Startsida.asp 
 
//Denna sida är huvudsidan från vilken användaren kan länka sig vidare för att 
//visa studenter och registrera ny student. Det finns ingen ASP-kod på 
//denna sida. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Student startsida</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="silver" LINK="blue" TEXT="black">
<CENTER>
<H1>Välkomna tilt Studenternas poängsida</H1>

<H2>För att titta på studenternas poäng eller för att <BR>registrera en ny
student, gå via länkarna nedan.</H2>

//Här anges länkarna
<HR>
<UL>
<LI><A HREF = Visastud.asp>Gå till visa studenter</A>
<LI><A HREF = Regstud.asp>Gå till registrera ny student</A>
</UL>

</BODY>
</HTML>
 
Visastud.asp 
 
//Denna sida öppnar upp databasen och hämtar alla poster om registrerade 
//studenter för att visa dessa för användaren. Posterna skrivs ut i tabellform. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Studenters poang</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="silver" LINK="blue" TEXT="black">
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<CENTER>
<H1>Studenters poäng</H1>

<%
//Instansen av Connectionobjektet skapas för att kunna göra kopplingen. 
Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
//Instansen av Recordsetobjektet skapas för att användaren ska kunna arbeta med //databastabellen. 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

//Databasen öppnas med hjälp av kopplingsid, användarid och lösen. 
MinCon.Open "DSN=koppling;UID=;PWD="

//SQL-strängen får kommandot med vilken tabell arbete ska ske. 
SQL = "SELECT * From Student"

//Man får tillgång till tabellens värden.  
rs.Open SQL, MinCon
%>

//HTML-tabellen skapas som ska visas på skärmen. 
<TABLE BORDER = 1>
<TR>
<TD ALIGN = CENTER><B>Personnummer</B>
<TD ALIGN = CENTER><B>Förnamn</B>
<TD ALIGN = CENTER><B>Efternamn</B>
<TD ALIGN = CENTER><B>Poäng</B>
<TD ALIGN = CENTER><B>Datum</B>
</TR>

<%
//Recordsetobjektet ska gås igenom och varje post ska skrivas ut. 
Do While Not rs.EOF
%>
//Värdena från databastabellen skrivs ut. 
<TR>
<TD><%=rs("Personnummer")%>
<TD><%=rs("Fornamn")%>
<TD><%=rs("Efternamn")%>
<TD><%=rs("Poang")%>
<TD><%=rs("Datum")%>
</TR>

<%
//Hoppar till nästa post. 
rs.MoveNext
Loop

//Tabellkopplingen stängs. 
rs.Close
//Databaskopplingen stängs. 
MinCon.Close
%>
</TABLE>

//En länk till startsidan. 
Gå tillbaka till <A HREF = "Startsida.asp">Startsidan</A>!

</BODY></HTML>
 
Regstud.asp 
 
//På denna sida kan användaren registrera en ny student och den läggs in i databasen. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
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//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Registrera student</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="silver" LINK="blue" TEXT="black">
<CENTER>
<H1>Registrera en ny student</H1>

//Här skapas formuläret där användaren ska skriva in en ny student. 
<FORM ACTION = "Uppdateradb.asp" METHOD = "POST">
<PRE>
Personnummer: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Persnr">
Förnamn: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Fornamn">
Efternamn: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Efternamn">
Poäng: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Poang">
Datum: <INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "Datum">

<BR><BR>

 
<INPUT TYPE = "SUBMIT" VALUE = "Uppdatera!">

</PRE>
</FORM>
Gå tillbaka till <A HREF = "Startsida.asp">Startsidan</A>!
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
 
Uppdateradb.asp 
 
//Denna sida uppdaterar databasen med det som användaren har angivit i  
//formuläret. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Ny Student</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="silver" LINK="blue" TEXT="black">
<CENTER>
<H1>Ny Student</H1>

//Här skapas först en Connectioninstans som används för att öppna upp databasen. 
<%
Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
//En Recordsetinstans skapas för att databasen som ska kunna uppdateras. 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

//Reordsetinstansen öppnas, talar om vilken tabell som ska uppdateras. 
MinCon.Open "DSN=koppling;UID=;PWD="
SQL = "SELECT * From Student WHERE 1=2"
rs.Open SQL, MinCon, 1, 2

//Med denna metod talar man om att en ny instans ska skapas i tabellen. 
rs.AddNew

//Värdena från formuläret tas emot och läggs in på rätt post i tabellen. 
rs("Personnummer") = Request.Form("Persnr")
rs("Fornamn") = Request.Form("Fornamn")
rs("Efternamn") = Request.Form("Efternamn")
rs("Poang") = Request.Form("Poang")
rs("Datum") = Request.Form("Datum")

//Med denna metod uppdateras tabellen. 
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rs.Update

//Reordsetinstansen stängs ner. 
rs.Close
//Connectioninstansen stängs ner. 
MinCon.Close
%>

//Länkar till visastudent. 
<H2><I>Studenten har lagts till!</I></H2>
Gå tillbaka till <A HREF = "Visastud.asp">Visa Studenter</A> och
kontrollera!

</BODY></HTML>
 
COUNTER.asp 
 
//Denna webbsida visar endast en enkel besöksräknare. 
 
//Vanlig HTML-kod som bland annat sätter färgerna på text, bakgrund och länkarna. 
//Anger rubriken och vad webbsidan heter. 
<HTML>
<HEAD><TITLE>Exempel på besöksräknare</TITLE></HEAD>
<BODY>

//ASP-kode 
<%
//Den rätta sökvägen till användarkatalogen på webbservern fås med denna metod. 
path = Server.MapPath("\user")
//Filnamnet måste läggas till så att den absoluta sökvägen fås. 
fil = path & "\COUNTER.TXT"

//Det generella objektet för filhantering skapas så att objektet för textfilshantering kan //skapas. 
Set MittTxtObj = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
//Metoden returnerar en instans av TextStream som arbetar mot en specifk textfil. En //befintlig fil 
öppnas. 
Set MinFil = MittTxtObj.OpenTextFile(fil)

//Metoden läser in det som finns i filen. 
antal = MinFil.ReadLine
//Filen stängs. 
MinFil.Close

//Antalet besökare räknas upp. 
antal = antal + 1

//En ny fil skapas för att antalet besökare ska uppdateras. Den gamla filen skrivs //över. 
Set MinFil = MittTxTObj.CreateTextFile(fil,true)
//Metoden skriver ner till  
MinFil.WriteLine antal
//Filen stängs. 
MinFil.Close

%>

//Antalet besökare skrivs ut på skärmen. 
<CENTER><H1>
Hej - du är besökare nummer: <%=antal%>
</H1></CENTER

</BODY></HTML>
 


