WAMP I DREAMWEAVER

EXERCICI 9
Ara ja tenim un index.php on hi ha un llistat dels últims 10 països entrats a la base de dades.
Per l’altra banda, tenim un fitxa_paisos.php que és capaç de mostrar la informació d’un país
concret que li passem per paràmetre. Anem a veure com podem enllaçar el primer amb el
segon passant el paràmetre del país corresponent. Segueix els següents passos:
1. Obrim el fitxer index.php
2. Seleccionem el text dinàmic
{llistat_ultims_10_paisos.nom}
que és el que ens servirà d’enllaç
cap a la fitxa de cada país.
3. A sobre del text seleccionat,
premem el botó dret del ratolí i al
menú emergent premem crear
vínculo (tal com es veu a la imatge).

4. A la finestra emergent anem a
buscar el fitxer fitxa_paisos.php i
el seleccionem fent un clic.
5. Seguidament, i a la mateixa
finestra, premem el botó
Parámetros... Aquí és on
definirem el paràmetre que hem de
passar (en aquest cas l’id del
país).
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6. A la nova finestra emergent que apareix és on es defineixen totes els paràmetres que
acompanyaran l’enllaç. En el nostre cas només en volem 1. Com a nom li donarem
paisos_ID. Seguidament, com a valor, clicarem el botó en forma de llampec i passarem
a la següent finestra, on el podrem triar entre un dels camps d’una consulta ja feta.

7. En aquesta nova finestra, desplegarem els camps de la consulta
llistat_ultims_10_paisos clicant en el [+] i després seleccionarem el camp id.

8. Finalment, premem Aceptar en aquesta finestra, Aceptar en la finestra de paràmetres i
Aceptar en la finestra de selecció d’un arxiu.
9. Ara ja només ens queda guardar i provar l’enllaç en el navegador prement F12.
10. Fes el mateix pel menú lateral esquerra de països de la pàgina fitxa_paisos.php.
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