WAMP I DREAMWEAVER

EXERCICI 8
Anem a preparar la plantilla de països que ens servirà per veure el potencial d’una web
dinàmica i de pas mostrar la informació de tots els països de la base de dades utilitzant un
sol fitxer php. A la imatge de sota veiem com hauria de quedar la plantilla. Per fer-ho,
segueix els següents passos:
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1.

Creem un fitxer php nou i el guardem amb el nom fitxa_paisos.php dins de php en
una carpeta nova anomenada països. Hi vinculem el fitxer d’estils i guardem.

2. Descarreguem el fitxer capcalera.php de www.xelu.net i el guardem dins de la
carpeta amb les fotos del països.
3. Creem una taula de 3 columnes i 6 files que ens servirà de base a la nostra plantilla.
4. Creem una consulta anomenada llistat_paisos que ens servirà per fer un llistat
alfabètic de països. Igual que l’exercici anterior, inserim una taula dinàmica i després
arreglem el codi manualment.
5. Creem una segons consulta que anomenarem pais_seleccionat. La configurem de
la següent manera perquè rebi el país que ha de mostrar per paràmetre:

6. Per inserir els diferents camps resultants de la consulta pais_seleccionat (que són
els que ompliran la plantilla), farem servir el botó inserir text dinàmic:
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7.

Ens situem amb el cursor allà on vulguem inserir el text dinàmic i premem l’opció
d’inserir text dinàmic. La finestra emergent ens mostrarà un llistat de les consultes
que tenim definides. Despleguem utilitzant el [+] els camps de la consulta
pais_seleccionat i seleccionem el camp que volem inserir. Finalment, premem
aceptar.

8. Dreamweaver ens inserirà un codi com el que segueix:

9. Per inserir la foto correctament, el codi que ens hauria de quedar és el següent
(veurem que l’hem de retocar manualment perquè quedi igual):

10. Comprovem el resultat en el navegador i veurem que no es veu correctament.
Perquè? Perquè el navegador no sap quin país mostrar (recordem que la consulta
pais_seleccionat espera un paràmetre (en aquest cas pais_ID) per saber quin
registre ha de mostrar.
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11. Per tant, enganyarem al navegador i li passarem el paràmetre. Per fer-ho, la URL de
la crida hauria de ser la següent:

12. Veiem que el paràmetre va després de l’adreça a la que estàvem acostumats. Per
separar l’adreça del primer paràmetre cal posar el símbol ?.
13. Finalment, podem fer més proves variant el valor del paràmetre. Veurem que se’ns
van mostrant els països.
14. Si tot funciona, ja podem passa a enllaçar l’index.php amb la països_fitxa.php. Això,
en el proper exercici.
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