WAMP I DREAMWEAVER

EXERCICI 13
Comencem a ampliar la zona de gestió. En aquest exercici crearem dos documents: el
primer serà el zonavip_paisos_llistat.php que a partir d’un llistat de països ens permetrà
gestionar-los. El segon és el zonavip_paisos_editar.php on a partir del paràmetre passat
des del fitxer anterior ens permetrà editar un país. Anem a veure com ho fem.

1. Crea un document PHP nou i guarda’l amb el nom zonavip_paisos_llistat.php dins
la carpeta zonavip.
2. Adjunta-hi la fulla d’estils.
3. Copia el següent codi que trobaràs a la capçalera del fitxer zonavip_index.php i
posa’l també a la capçalera. Aquest codi ens garanteix que cap usuari pot accedir a
aquest fitxer sense haver passat per la validació.

4. Després crea una consulta per llistar els països. Insereix el resultat d’aquesta
consulta al document mitjançant una taula dinàmica. Arregla el codi perquè quedi
com es mostra a continuació i afegeix al final de cada línia el text editar i eliminar
per poder gestionar en aquest sentit cada un dels països.
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5. Enllaça el fitxer zonavip_index.php amb el zonavip_paisos_llistat.php. També fes
l’enllaç a l’inversa a través de TORNAR A L’ÍNDEX.
6. Ara anem a crear el fitxer zonavip_paisos_editar.php. Per fer-ho, crea un PHP nou,
guarda’l, adjunta-hi la fulla d’estils i copia el codi de la pàgina anterior a la capçalera
del fitxer.
7. Prepara el fitxer visualment fins que quedi com a la imatge següent:
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8. Crea una consulta que es digui pais_seleccionat tal com segueix:

9. Situa el cursor sota el text TORNAR A L’ÍNDEX DE PAÏSOS i ves al menú
INSERTAR ->OBJETOS DE DATOS -> ACTUALIZAR REGISTRO -> ASISTENTE
DE FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS.
10. Omple el formulari de la finestra emergent com segueix:
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11. Veurem que al prémer ACEPTAR, el Dreamweaver ens ha inserit un formulari amb
les dades del país seleccionat a la consulta pais_seleccionat i que ens permetrà
editar-lo.

12. Ara ja només ens queda arreglar-lo i que quedi, més o menys, tal com segueix:
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13. Accedim al codi i traiem una part que no ens fa servei. A la imatge de sota hi ha
marcat una de les línies que s’ha d’arreglar. Això s’ha de fer amb la resta de cops
que apareix el mateix codi en el formulari.

Treure

14. Finalment, enllacem el text EDITAR del costat del nom del país de la llista de països
del fitxer zonavip_paisos_llistat.php amb el fitxer zonavip_paisos_editar.php passant
per paràmetre l’id del país.
15. Guarda-ho tot i prova-ho en el navegador.
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