WAMP I DREAMWEAVER

EXERCICI 7
Ara que ja sabem fer una consulta a la base de dades i mostrar-la per pantalla, anem a
dissenyar el nostre índex de veritat de la nostra web de proves, que anomenarem World
Planet. El resultat final hauria de ser més o menys com es mostra en la imatge inferior. Per
fer-ho, segueix els següents passos:

1. Com que els estils ja els heu de saber fer i hem d’anar per feina, jo us dono el fitxer
estils.css fet amb tot el que necessiteu per ara. Per tant, el descarreguem de
www.xelu.net i el guardem a la carpeta css que crearem a l’arrel del sitio.
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2. Igualment, descarreguem la imatge capcalera.png i la guardem dins d’imatges
en una carpeta nova que anomenarem home.
3. L’arbre de carpetes i fitxers del nostre sitio
hauria de quedar de la següent manera
(atenció, aquest arbre també inclou els fitxers
necessaris per l’exercici 8).
4. Comencem ara a crear de nou el fitxer
index.php. Podríem aprofitar el que havíem
fet en l’exercici anterior, però ens resultarà
més fàcil començar de nou. Per tant,
l’esborrem i tornem a obrir un php nou i el
guardem amb el nom index.php a l’arrel del
nostre sitio.
5. Vinculem el fitxer estils.css mitjançant el
botó de les cadenes de la paleta lateral
d’estils.
6. Creem una taula de 3 columnes i 5 files,
sense determinar-ne l’amplada i amb tot a 0
en quan a la separació entre caselles, el
tamany del contorn i el farcit de la cel·la.
Aquesta taula ens servirà per muntar el
contingut del nostre índex.
7. Col·loquem les imatges, els textos i apliquem
els estils corresponents a cada zona (l’assaig
error us anirà força bé).

8. Ara és l’hora de començar a inserir continguts dinàmics. Crearem dues consultes
a la base de dades. La primer l’anomenarem llistat_ultims_10_paisos i ens
llistarà els països ordenats per id de forma descendent. La segona l’anomenarem
llistat_ultims_10_llocs i ens llistarà els llocs ordenats per id de forma
descendent.
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9. Tal com vam aprendre en l’exercici 6, inserim dues taules dinàmiques amb les
dades de les dues consultes, una a la fila de sota dels últims països entrats i
l’altre a sota de la últims llocs entrats.
10. Veurem que el Dreamweaver ens genera tot el codi d’una taula i en va repetint el
contingut d’una fila fins que s’esgoten les dades.

11. Hauríem de fer desaparèixer la taula i deixar un codi més net com el que segueix
a continuació:

12. Comprovem que estigui tot ben fet visualitzant el resultat en un navegador (prem
la tecla F12).
13. Veurem que encara tenim caràcters estranys en el text que ens molesten. Per
Arreglar-ho, cal afegir un codi després de cada crida a la base de dades. El
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problema és que al Dreamweaver no li agrada que ho fem i ens fa desaparèixer
les consultes del panell lateral si ho fem. Podeu provar el codi per veure que
funciona però després seguirem treballant sense ell per més comoditat.

14. Tornem a comprovar el funcionament al navegador.
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