WAMP I DREAMWEAVER

EXERCICI 2
Un cop creada la base de dades, el següent pas és configurar el “sitio” de Dreamweaver
correctament per poder aprofitar la tecnologia PHP i MySQL. Abans d’això però, farem unes
quantes coses:
1. Hauríem de comprovar que els continguts del
camp NOM de la taula PAÏSOS coincideix lletra
per lletra (incloent majúscules i minúscules) amb
els del camp PAIS de la taula LLOCS. Si no és
així, caldria arreglar-ho.
2. A dins la carpeta www (aquesta carpeta és on
apunta el nostre servidor LOCALHOST) que
trobarem a C.\WAMP,

creem un arbre de

carpetes com es veu a la imatge de la dreta (la
carpeta PAISOS) ha de contenir la resta de
carpetes. Dins de la carpeta LLOCS hi guardem
totes les imatges que hem buscat relatives als
llocs entrats a la base de dades. Haurem de
comprovar que els noms estan igualment escrits
a la base de dades. El mateix passarà amb les
imatges de països.
3. Totes les imatges ja guardades, les hauríem de
tractar amb Photoshop perquè ocupin menys.
Per fer-ho, les obrim amb aquest programa i
anem

al

menú

IMAGEN->TAMANYO

DE

IMAGEN i els hi donem a totes una amplada de
750px (l’alçada ha de sortir automàticament).
Les guardem amb l’opció GUARDAR PARA
WEB en format JPG i qualitat alta.
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Un cop hem fet tot això, estem en disposició de definir el “Sitio” a Dreamweaver. Per fer-ho,
seguim els següents passos:
1. Engeguem el programa Dreamweaver.
2. Anem al menú SITIO -> NUEVO SITIO.
3. Li donem nom al “sitio” a la primera pantalla i premem SIGUIENTE.

4.

Escollim com a tecnologia del servidor PHP MySQL i premem SIGUIENTE.
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5.

Escollim la carpeta arrel que conté o contindrà tota la nostra pàgina web (en el
nostre cas la carpeta PAISOS) i premem SIGUIENTE.

6. Escollim Local/Red a la forma de connectar amb el nostre servidor de proves i la
mateixa carpeta que en la finestra anterior en la segona casella del formulari.
Finalment, premem SIGUIENTE.
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7.

Escrivim exactament http://localhost/PAISOS/ a la única casella d’aquesta finestra i
premem SIGUIENTE.

8. Deixem la finestra següent tal com està i premem SIGUIENTE.

9. Hem acabat la configuració del “sitio”. Premem COMPLETAR.
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