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DEPARTAMENT

# cod departament
# IDangajat
* data_na terii
* adresa

Sã considerãm entitatea departament, folositã pentru memorarea informaþiilor referitoare
la angajaþii ºi departamentele unei firme:

Cheia primarã a entitãþii DEPARTAMENT este o combinaþie între atributele cod
departament ºi Idangajat. Observaþi cã atributele data_naºterii ºi adresa sunt dependente
doar de o parte a cheii primare (IDangajat) ºi nu de întreaga cheie primarã.

.

.



Figura 1.6Figura 1.6Figura 1.6Figura 1.6Figura 1.6 Structurã conceptualã în a doua formã normalã

ANGAJAT

# IDangajat
* data_na terii
* adresa

DEPARTAMENT

# cod departament
* denumire   lucreaz compus

Rezolvarea acestei probleme se realizeazã prin introducerea unei entitãþi noi, entitatea
ANGAJAT, legatã de entitatea DEPARTAMENT printr-o relaþie one-to-many.

.
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Exemplul 2.1 (a)Exemplul 2.1 (a)Exemplul 2.1 (a)Exemplul 2.1 (a)Exemplul 2.1 (a)

Exemplul 2.1 (a) se va rescrie aºa cum se observã în exemplul 2.1 (b). Am preferat
reprezentarea tabelelor corespunzãtoare celor douã entitãþi, pentru a identifica mai bine
cheia primarã ºi cheia strãina (în cadrul diagramei entitate-relaþie cheia strãinã nu apare
explicit, ea fiind dedusã din relaþie) .

Exemplul 2.1 (b)Exemplul 2.1 (b)Exemplul 2.1 (b)Exemplul 2.1 (b)Exemplul 2.1 (b)

ELEV

cnp
nume
prenume
vârsta
clasa

NOTA

idnota
cnp
nota
materie
data
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ADD camp_nou tip_de_date [optiuni]

MODIFY camp tip_de_date [optiuni]

DROP câmp
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WHERE note.idmaterie=materii.idmaterie AND
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Exemplul 2.23Exemplul 2.23Exemplul 2.23Exemplul 2.23Exemplul 2.23



Exemplul 2.24Exemplul 2.24Exemplul 2.24Exemplul 2.24Exemplul 2.24



Exemplul 2.25Exemplul 2.25Exemplul 2.25Exemplul 2.25Exemplul 2.25







Ce învãþãm?

De ce învãþãm?

CapitolulCapitolulCapitolulCapitolulCapitolul























Ce învãþãm?

De ce învãþãm?

CapitolulCapitolulCapitolulCapitolulCapitolul



Primele aplicaþii software ce permiteau navigarea în spaþiul WWW – navigator
Web sau browser – nu puteau afiºa decât informaþie textualã. Existã ºi astãzi
navigatoare „text-only”, un bun exemplu fiind aplicaþia lynx, care poate fi

utilizatã în sistemul de operare Linux.
Primul navigator ce permitea afiºarea elementelor grafice a fost NCSA Mosaic, urmat la

scurtã vreme de celebrul Netscape Navigator. Odatã cu mãrirea exponenþialã a numãrului de
servere din spaþiul WWW ºi cu orientarea software-ului cãtre aplicaþiile cu interfaþã graficã,
au fost dezvoltate numeroase navigatoare. În momentul de faþã, cele mai utilizate navigatoare
sunt: Internet Explorer, Mozilla FireFox ºi Opera.

ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…





Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.1 Structura unui document hipertext

Preocupãrile în privinþa sistemelor informaþionale neliniare sunt mai vechi,
prima referinþã fiind fãcutã de profesorul Vannebar Bush de la Universitatea
MIT într-un articol publicat în anul 1945, cu titlul „As We May Think” (cum ar

trebui sã gândim). Articolul descrie o maºinã – MEMEX (MEMory EXtended) –
destinatã ajutãrii procesului de memorare pe baza asocierilor dintre conþinut ºi formã.
MEMEX se dorea, aºa cum spune însuºi autorul,  un dispozitiv “ce poate stoca toate
cãrþile, înregistrãrile ºi comunicaþiile ºi care este mecanizat în aºa fel încât consultarea
informaþiilor se face flexibil ºi rapid”.

MEMEX nu a putut fi construitã datoritã limitãrilor tehnologice ale momentului, dar
idei novatoare asemãnãtoare apar ºi în proiectul Augment, prezentat de Douglas Engelbart
la Fall Joint Computer Conference 1968: mouse, interfaþã graficã bazatã pe ferestre,
procesare de text si hipertext.

ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…



Limbajul HTML este un subset al limbajului SGML-Standard Generalized
Markup Language. Limbajul SGML reprezintã un standard internaþional pentru
definirea unor metode de reprezentare a textelor în format electronic,

independente de sistemul de calcul. Conceptele preluate de SGML au apãrut încã de
la sfârºitul anilor ’60, dar standardul a fost publicat abia în 1980, ca o primã prezentare, iar
textul final a fost aprobat ºi publicat în anul 1986.

Limbajul HTML a ajuns la versiunea 4, standardul fiind publicat în anul 1997, iar în
1999 este publicatã versiunea revizuitã sub denumirea de HTML 4.01.

Ultimele tendinþe în dezvoltarea limbajului HTML sunt cele de rescriere a acestuia în
termenii limbajului XML – Extensible Markup Language – un limbaj derivat tot din
standardul SGML. Astfel a apãrut standardul XHTML 1.0, în ianuarie 2000, XHTML 1.1 în
august 2002, astãzi fiind în lucru standardul XHTML 2.0.

ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…



O bunã practicã în realizarea unui document Web este aceea de a utiliza consecvent
ghilimelele pentru a delimita valoarea atributelor unui marcaj HTML. Unele browser-e
nu pot interpreta corect atributele a cãror valoare este de tip ºir de caractere, care
conþine spaþii. De exemplu, secþiunea
<Font Face=Courier New>Text afiºat cu font monospaþiat Courier </Font>
va fi interpretatã corect de Internet Explorer, dar nu ºi de browser-ul FireFox.



<BASE href=”protocol://server/cale”>

<META Http-equiv=”refresh | reply-to | keywords”
Name=”author | description | copyright”
Content=”sirContinut”>

<META http-equiv=”keywords” Content=”programare
algoritm grafuri”>

<SCRIPT Language=”JavaScript | VBScript” [Src=”cale”]>
[
…instrucþiuni…
]
</Script>



Majoritatea navigatoarelor actuale afiºeazã corect conþinutul unui
document Web, chiar dacã acesta nu conþine toate etichetele amintite mai sus,
dar este recomandabil sã definim structura documentului conform
cu specificaþiile HTML.



Figura 1.2Figura 1.2Figura 1.2Figura 1.2Figura 1.2
Aspectul titlurilor
într-un document web



Dimensiunea unui element HTML, specificatã prin atributul Width, poate fi datã fie
prin numãrul de pixeli, fie printr-un procent din lãþimea ferestrei navigatorului.
De exemplu, eticheta <HR Width=”50%”> va  insera în document o linie orizontalã cu
lãþimea cât jumãtate din lãþimea ferestrei navigatorului.
Specificarea dimensiunii elementelor relativ la dimensiunea ferestrei navigatorului
permite redimensionarea elementelor din document atunci când utilizatorul
redimensioneazã fereastra aplicaþiei.
Pentru a asigura afiºarea corectã a documentului, indiferent de rezoluþia monitorului
utilizatorului, se recomandã, dacã este posibil, sã utilizãm dimensiunile relative pentru
elementele HTML.



Figura 1.3Figura 1.3Figura 1.3Figura 1.3Figura 1.3
Marcaje fizice pentru
formatarea textului





În reþeaua Internet, o resursã (fiºier, calculator gazdã etc.) poate fi adresatã
în mod unic prin utilizarea unui mecanism numit URL – Uniform Resource Locator –  care
permite identificarea în mod unic a oricãrei resurse.

Din punct de vedere practic, un fiºier HTML poate fi localizat cu ajutorul unei adrese
de forma:

http://adresa_server/dir1/dir2/.../dirN/nume_fisier
unde:

 – adresa_server reprezintã adresa calculatorului gazdã care memoreazã fiºierul
 – dir1, dir2, …, dirN: calea cãtre fiºier, începând cu directorul rãdãcinã;

Adresa URL de mai sus este o adresã absolutã.

Este recomandatã utilizarea legãturilor relative ori de câte ori este posibil, pentru ca
documentele sã fie portabile. Mutarea unui document pe alt calculator sau pe alt disc al
aceluiaºi calculator nu trebuie sã  afecteze legãturile stabilite între fiºierele componente.
Dacã generaþi documentele Web cu ajutorul unui editor specializat, verificaþi dacã
URL-urile sunt specificate prin cãi relative, altfel legãturile nu vor funcþiona la
mutarea documentelor de pe calculatorul local pe calculatorul gazdã.





Figura 1.4Figura 1.4Figura 1.4Figura 1.4Figura 1.4
Exemplu de tabel simplu



Figura 1.5Figura 1.5Figura 1.5Figura 1.5Figura 1.5
Exemplu de tabel
formatat



Figura 1.6Figura 1.6Figura 1.6Figura 1.6Figura 1.6
Tipuri de aliniere

Figura 1.7Figura 1.7Figura 1.7Figura 1.7Figura 1.7
Utilizarea culorilor de
fundal pentru celulele
unui tabel



Celulele de date pot fi uneori vide, însã navigatorul nu va afiºa în acest caz
chenarul corespunzãtor celulei. Pentru a rezolva aceastã problemã trebuie
sã introducem în celula respectivã un spaþiu (&nbsp;) sau un marcaj de
sfârºit de linie (BR).

Figura 1.8Figura 1.8Figura 1.8Figura 1.8Figura 1.8
Tabel cu celule extinse





Figura 1.9Figura 1.9Figura 1.9Figura 1.9Figura 1.9
Formular simplu
cu rubrici de tip text



Figura 1.10Figura 1.10Figura 1.10Figura 1.10Figura 1.10
Grup de butoane
radio

<

</Form>



În cadrul etichetelor TEXTAREA, TEXT ºi PASSWORD putem utiliza
atributul Readonly pentru a interzice utilizatorului modificarea valorilor prestabilite prin
atributul Value.

Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.11a1a1a1a1a
Listã combinatã inactivã

Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.1Figura 1.11b1b1b1b1b
Listã combinatã activatã



Figura 1.12Figura 1.12Figura 1.12Figura 1.12Figura 1.12
Listã deschisã
cu selecþie multiplã

Figura 1.13Figura 1.13Figura 1.13Figura 1.13Figura 1.13 Exemplu de formular complex





O practicã frecventã printre creatorii de site-uri este aceea de a utiliza douã
cadre verticale: în cadrul stâng se aflã de obicei meniul principal, acþionarea unei
opþiuni din acesta determinând afiºarea unui document HTML în cadrul din
partea dreaptã.



Figura 1.14Figura 1.14Figura 1.14Figura 1.14Figura 1.14 Cadre verticale

Figura 1.15Figura 1.15Figura 1.15Figura 1.15Figura 1.15
Cadre imbricate

1. Dacã un document hipermedia este structurat folosind cadre, atunci se va
renunþa la marcajele ce definesc corpul documentului <BODY> </BODY>;

2. Nu este obligatoriu sã se utilizeze “*”, asa cum apare în exemplu, corectã fiind ºi forma
COLS=”30%,70%”. Construcþia “*”  indicã navigatorului cã dimensiunea cadrului
corespunzãtor este egalã cu 100% minus suma dimensiunilor celorlalte cadre.



Figura 1.16Figura 1.16Figura 1.16Figura 1.16Figura 1.16
Utilizarea cadrelor
interne





Figura 1.17Figura 1.17Figura 1.17Figura 1.17Figura 1.17



Figura 1.18Figura 1.18Figura 1.18Figura 1.18Figura 1.18

Figura 1.19Figura 1.19Figura 1.19Figura 1.19Figura 1.19



Figura 1.20Figura 1.20Figura 1.20Figura 1.20Figura 1.20

Figura 1.21Figura 1.21Figura 1.21Figura 1.21Figura 1.21



Figura 1.22Figura 1.22Figura 1.22Figura 1.22Figura 1.22

Figura 1.23Figura 1.23Figura 1.23Figura 1.23Figura 1.23



Figura 1.24Figura 1.24Figura 1.24Figura 1.24Figura 1.24



Figura 1.25Figura 1.25Figura 1.25Figura 1.25Figura 1.25
Marcaje fizice pentru
formatarea textului
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Cascading Style Sheets

CSS

CSS2

Este greºit sã se creadã cã utilizarea foilor de stiluri în cascadã aduce numai beneficii,
fãrã sã aibã ºi dezavantaje. Cel mai mare inconvenient este faptul cã definiþiile de stil
nu sunt interpretate identic de navigatoarele utilizate în acest moment. Existã, de
asemenea, definiþii de stil care nu sunt recunoscute de toate navigatoarele actuale sau
de cãtre versiunile vechi ale acestora.

Este de preferat sã utilizãm doar acele definiþii care au suport în toate navigatoarele
actuale, iar în cazul în care o anumitã formatare este indispensabilã vom avea grijã ca
elementul sã aparã în mod decent ºi în browser-ele care  nu recunosc formatãrile folosite.



Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1 Modelul de afiºare al unui element



Exemplul 2.1.Exemplul 2.1.Exemplul 2.1.Exemplul 2.1.Exemplul 2.1.

Exemplul 2.2Exemplul 2.2Exemplul 2.2Exemplul 2.2Exemplul 2.2

Nu este obligatoriu sã indentãm definiþiile de stil aºa cum se observã în
exemplul anterior ºi în sintaxa generalã a unei  definiþii CSS, dar este de preferat ca
definiþiile sã fie scrise ordonat ºi indentate astfel încât sã fi citite cu uºurinþã.

În cazul în care folosim o definiþie de stil inline, nu vom putea utiliza stilul de
indentare propus mai sus.



Figura 2.2Figura 2.2Figura 2.2Figura 2.2Figura 2.2 Document fãrã definþii de stil

Figura 2.3Figura 2.3Figura 2.3Figura 2.3Figura 2.3 Documentul dupã ataºarea definiþiilor CSS



Exemplul 2.3Exemplul 2.3Exemplul 2.3Exemplul 2.3Exemplul 2.3

Exemplul 2.4Exemplul 2.4Exemplul 2.4Exemplul 2.4Exemplul 2.4

Exemplul 2.5Exemplul 2.5Exemplul 2.5Exemplul 2.5Exemplul 2.5





Exemplul 2.6Exemplul 2.6Exemplul 2.6Exemplul 2.6Exemplul 2.6



Exemplul 2.7Exemplul 2.7Exemplul 2.7Exemplul 2.7Exemplul 2.7



Exemplul 2.8.Exemplul 2.8.Exemplul 2.8.Exemplul 2.8.Exemplul 2.8.



Exemplul 2.9Exemplul 2.9Exemplul 2.9Exemplul 2.9Exemplul 2.9



Exemplul 2.10.Exemplul 2.10.Exemplul 2.10.Exemplul 2.10.Exemplul 2.10.

Figura 2.4Figura 2.4Figura 2.4Figura 2.4Figura 2.4



Exemplul 2.1Exemplul 2.1Exemplul 2.1Exemplul 2.1Exemplul 2.111111

Exemplul 2.12Exemplul 2.12Exemplul 2.12Exemplul 2.12Exemplul 2.12

Figura 2.5Figura 2.5Figura 2.5Figura 2.5Figura 2.5



Exemplul  2.13Exemplul  2.13Exemplul  2.13Exemplul  2.13Exemplul  2.13

background-image: URL(adresa);

background-position: poz_verticala poz_orizontala;



Exemplul 2.14Exemplul 2.14Exemplul 2.14Exemplul 2.14Exemplul 2.14

Figura 2.6Figura 2.6Figura 2.6Figura 2.6Figura 2.6



Exemplul 2.15Exemplul 2.15Exemplul 2.15Exemplul 2.15Exemplul 2.15

Eliminarea proprietãþii de subliniere a unei hiperlegãturi poate duce la confuzii,
vizitatorul fiind uneori în imposibilitatea de a distinge textul de activare al
hiperlegãturii de textul obiºnuit.
Este recomandat ca eliminarea sublinierii link-urilor sã fie compensatã de alte
formatãri (modificarea consistenþei, mãrimii ºi culorii fontului, de exemplu).

Exemplul 2.16.Exemplul 2.16.Exemplul 2.16.Exemplul 2.16.Exemplul 2.16.



Exemplul 2.17Exemplul 2.17Exemplul 2.17Exemplul 2.17Exemplul 2.17

Exemplul 2.18Exemplul 2.18Exemplul 2.18Exemplul 2.18Exemplul 2.18



Figura 2.7Figura 2.7Figura 2.7Figura 2.7Figura 2.7



Exemplul 2.19Exemplul 2.19Exemplul 2.19Exemplul 2.19Exemplul 2.19

Exemplul 2.20Exemplul 2.20Exemplul 2.20Exemplul 2.20Exemplul 2.20

Figura 2.8Figura 2.8Figura 2.8Figura 2.8Figura 2.8



Exemplul 2.21Exemplul 2.21Exemplul 2.21Exemplul 2.21Exemplul 2.21

Figura 2.9Figura 2.9Figura 2.9Figura 2.9Figura 2.9

Exemplul 2.22Exemplul 2.22Exemplul 2.22Exemplul 2.22Exemplul 2.22



Figura 2.10Figura 2.10Figura 2.10Figura 2.10Figura 2.10



Exemplul 2.23Exemplul 2.23Exemplul 2.23Exemplul 2.23Exemplul 2.23

Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.1Figura 2.111111

Definirea ºi manipularea straturilor se poate realiza ºi prin utilizarea etichetei LAYER,
introdusã de firma Netscape, dar aceasta nu este o etichetã cuprinsã în standardul
HTML 4.0 ºi nu este implementatã de toate navigatoarele.
Este recomandabil ca straturile sã fie definite ºi formatate prin utilizarea etichetelor
DIV ºi SPAN împreunã cu proprietãþile furnizate de foile de stiluri în cascadã.



Exemplul 2.24 (a)Exemplul 2.24 (a)Exemplul 2.24 (a)Exemplul 2.24 (a)Exemplul 2.24 (a)

Figura 2.12Figura 2.12Figura 2.12Figura 2.12Figura 2.12



Exemplul 2.24 (b)Exemplul 2.24 (b)Exemplul 2.24 (b)Exemplul 2.24 (b)Exemplul 2.24 (b)

Exemplul 2.24 (c)Exemplul 2.24 (c)Exemplul 2.24 (c)Exemplul 2.24 (c)Exemplul 2.24 (c)



Exemplul 2.24 (d)Exemplul 2.24 (d)Exemplul 2.24 (d)Exemplul 2.24 (d)Exemplul 2.24 (d)

Exemplul 2.24 (e)Exemplul 2.24 (e)Exemplul 2.24 (e)Exemplul 2.24 (e)Exemplul 2.24 (e)





. . . {
font-family: Arial;
font-size  : 12. . .;
. . . : oblique;

}

. . . A {
color : . . .;
text-. . . : overline;

}

<Style Type=”text/css”>

.pãtrat {
. . . : absolute;
top: 100px;
left: . . .;
background-color: orange;
. . .: 10cm;
. . .: 10cm;

}
</Style>

<DIV  . . .=”pãtrat”>0, 1, 2, 3, 4, 5</DIV>
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nume_gazda.subdomeniu1.subdomeniu2...subdomeniu_n.domeniu



protocol://adresa_server[:port]/dir1/dir2/.../dirN/fisier[?date]

Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1 Dialogul navigator-server Web bazat pe modelul client-server





Figura 3.2Figura 3.2Figura 3.2Figura 3.2Figura 3.2 Interacþiunea browser-server Web – Interpretor



Cele mai multe dintre limbajele de programare pentru server sunt
interpretate de componenta scripting engine instrucþiune cu instrucþiune, motiv pentru
care am preferat ca denumire cuvântul interpretor.

Totuºi, se pot utiliza ºi limbaje unde script-urile trebuie compilate în prealabil, aºa
cum se întâmplã în limbajele de programare de nivel înalt uzuale, caz în care denumirea de
interpretor este improprie.

De exemplu, la începuturile programãrii Web, programatorii foloseau script-uri scrise
în limbajul C, care erau compilate ºi executate apoi prin intermediul serverului Web.



La fel ca multe alte proiecte software importante, PHP s-a nãscut sub forma
unui mic utilitar care trebuia sã rezolve o problemã particularã. În 1995,
Rasmus Lerdorf  ºi-a publicat CV-ul în pagina sa Web. Pentru ca sã poatã

urmãri cine i-a vizitat pagina, Rasmus a introdus în paginã un marcaj special ºi a scris
în Perl un script CGI care sã colecteze informaþii despre vizitatori.

Lerdorf ºi-a denumit utilitarul  PHP tools (Personal Home PagePersonal Home PagePersonal Home PagePersonal Home PagePersonal Home Page).).).).).
Ulterior, Lerdorf a conceput o interfaþã între clienþii Web ºi o bazã de date recurgând la

aceeaºi idee: etichete HTML proprii interpretate de un script CGI scris în limbajul C.
Aplicaþia a fost denumita Form Interpreters (FI).

Lerdorf a reunit codul PHP cu FI ºi l-a fãcut public sub numele PHP/FI  (acesta purtând
ºi numele de PHP 2.0). Primii paºi fiind fãcuþi, a urmat contribuþia comunitaþii programatorilor,
care au dus la dezvoltarea PHP/FI în regim open source, pãstrând denumirea PHP.

Limbajul PHP a ajuns astãzi la versiunea 5.0.

ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…













O greºealã frecvent întâlnitã este aceea de a deschide din browser sursa
fiºierului ºi de a încerca modificarea acesteia. Încercarea nu are sorþi de izbândã   pentru cã
browser-ul afiºeazã efectul execuþiei unui script ºi nu sursa acestuia!

Altã greºealã se comite atunci când, în intenþia de a rula un script, se executã dublu-click
pe fiºierul ce conþine script-ul. Ceea ce se afiºeazã este chiar sursa script-ului respectiv,
deoarece  browser-ul încarcã fiºierul  fãrã a emite cererea cãtre serverul Web local.

Denumirile date script-urilor trebuie sã fie cât mai sugestive, sã descrie fãrã echivoc
acþiunea pe care o realizeazã. Se recomandã folosirea literelor mici, a cifrelor ºi a
caracterului  “_” (underscore) pentru denumirile fiºierelor. Dacã lucraþi în Windows nu se
fac diferenþe între majuscule ºi minuscule, dar în momentul în care veþi plasa script-ul pe
un server Linux/Unix veþi avea numai neplãceri (în mediile Unix se face diferenþã între
majuscule ºi minuscule, deci un script cu numele MyScript.php nu va putea fi încãrcat în
browser dacã se specificã un URL de forma http://adresa_server/myscript.php).

Parse error: parse error, unexpected ‘=’ in
C:\Apache2\htdocs\eroare.php on line 2

Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE, expecting ‘,’ or
‘;’ in C:\Apache2\htdocs\eroare.php on line 4
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Instrucþiunile PHP sunt expresii care se terminã obligatoriu prin caracterul
punct ºi virgulã. Într-o expresie PHP se pot utiliza oricâte spaþii pe post de separator al
elementelor componente.

Într-un script se pot insera oricâte secvenþe de cod PHP, acestea putând fi
întrerupte în orice moment ºi continuate în secvenþa ce urmeazã. Este posibil ca o
instrucþiune sã înceapã la finalul unei secvenþe ºi sã se încheie în secvenþa urmãtoare. Mai
multe amãnunte vor fi prezentate în lecþia dedicatã instrucþiunilor PHP.



Exemplul 4.1Exemplul 4.1Exemplul 4.1Exemplul 4.1Exemplul 4.1

Exemplul 4.2Exemplul 4.2Exemplul 4.2Exemplul 4.2Exemplul 4.2

Exemplul 4.3Exemplul 4.3Exemplul 4.3Exemplul 4.3Exemplul 4.3



Exemplul 4.4Exemplul 4.4Exemplul 4.4Exemplul 4.4Exemplul 4.4

Exemplul 4.5Exemplul 4.5Exemplul 4.5Exemplul 4.5Exemplul 4.5

Limbajul PHP utilizeazã variabile predefinite pentru a permite preluarea
unor valori ale unor variabile de sistem ºi utilizeazã identificatori de forma
$_NumeVariabila. De exemplu, variabila  $_GET permite preluarea datelor trimise unui
script pentru prelucrare.

Este de preferat sã nu utilizaþi  nume de variabile cu prefixul $_, pentru a evita
conflictele cu variabilele de sistem.

Limbajul PHP, asemeni limbajului C/C++, este un limbaj case-sensitive, adicã
majusculele ºi minusculele sunt tratate diferit. Astfel, identificatorii $suma, $Suma, $SuMa
ºi $SUMA desemneazã variabile diferite, spre deosebire de limbaje precum Pascal, unde
acestea ar fi fost considerate identice.



Exemplul 4.6. Exemplul 4.6. Exemplul 4.6. Exemplul 4.6. Exemplul 4.6. (utilizarea funcþiilor isset ºi unset)



Exemplul 4.7Exemplul 4.7Exemplul 4.7Exemplul 4.7Exemplul 4.7

Exemplul 4.8 Exemplul 4.8 Exemplul 4.8 Exemplul 4.8 Exemplul 4.8 (utilizarea construcþiei echo)



echo expresie_sir;

Exemplul 4.9. Exemplul 4.9. Exemplul 4.9. Exemplul 4.9. Exemplul 4.9. (afiºarea valorii variabilelor)

ªirurile de caractere afiºate de echo ºi print pot conþine orice etichetã
HTML, ele apãrând în fereastra navigatorului în conformitate cu etichetele utilizate. De
exemplu, secvenþa echo “<B>PHP</B> este <I>minunat</I> !”;
va afiºa în fereastra naviagtorului

PHPPHPPHPPHPPHP este minunat !
Acest comportament permite afiºarea rezultatelor executãrii unui script formatat cu

etichete HTML.



Exemplul 4.10Exemplul 4.10Exemplul 4.10Exemplul 4.10Exemplul 4.10



Exemplul 4.1Exemplul 4.1Exemplul 4.1Exemplul 4.1Exemplul 4.111111

Exemplul 4.12Exemplul 4.12Exemplul 4.12Exemplul 4.12Exemplul 4.12



Exemplul 4.13Exemplul 4.13Exemplul 4.13Exemplul 4.13Exemplul 4.13



Exemplul 4.14Exemplul 4.14Exemplul 4.14Exemplul 4.14Exemplul 4.14

Exemplul 4.15.Exemplul 4.15.Exemplul 4.15.Exemplul 4.15.Exemplul 4.15.



Exemplul 4.16Exemplul 4.16Exemplul 4.16Exemplul 4.16Exemplul 4.16

Programatorii familiarizaþi cu limbajul Pascal au observat lipsa parantezelor
care, în mod obligatoriu, delimiteazã o expresie Pascal ce conþine operatori logici ºi relaþionali.
Explicaþia este cã operatorii relaþionali au prioritate mai mare decât cei logici.



Exemplul 4.17Exemplul 4.17Exemplul 4.17Exemplul 4.17Exemplul 4.17

  21 = 10101
(2)

   13 = 01101
(2)

21 & 13= 00101
(2)
= 5

Exemplul 4.18Exemplul 4.18Exemplul 4.18Exemplul 4.18Exemplul 4.18

n



Exemplul 4.19 (A)Exemplul 4.19 (A)Exemplul 4.19 (A)Exemplul 4.19 (A)Exemplul 4.19 (A)

Exemplul 4.19 (B)Exemplul 4.19 (B)Exemplul 4.19 (B)Exemplul 4.19 (B)Exemplul 4.19 (B)



Exemplul 4.20Exemplul 4.20Exemplul 4.20Exemplul 4.20Exemplul 4.20

Exemplul 4.21Exemplul 4.21Exemplul 4.21Exemplul 4.21Exemplul 4.21



Exemplul 4.22Exemplul 4.22Exemplul 4.22Exemplul 4.22Exemplul 4.22

Nu se recomandã utilizarea excesivã a operatorului condiþional, deoarece
expresiile rezultate sunt greu de urmãrit ºi depanat.



Exemplul 4.23Exemplul 4.23Exemplul 4.23Exemplul 4.23Exemplul 4.23



Exemplul 4.24Exemplul 4.24Exemplul 4.24Exemplul 4.24Exemplul 4.24

Exemplul 4.25Exemplul 4.25Exemplul 4.25Exemplul 4.25Exemplul 4.25



Exemplul 4.26Exemplul 4.26Exemplul 4.26Exemplul 4.26Exemplul 4.26



Instrucþiunea break determinã încheierea execuþiei instrucþiunii switch ºi
trecerea controlului la urmãtoarea instrucþiune. Dacã omitem instrucþiunea break, dupã
executarea instrucþiunii instructiune_i, se trece la executarea instrucþiunii instructiune_i+1
º.a.m.d pânã la întâlnirea unei instrucþiuni break sau pânã la sfârºitul lui switch.

Specificarea unei instrucþiuni default este opþionalã.



Exemplul 4.27Exemplul 4.27Exemplul 4.27Exemplul 4.27Exemplul 4.27



Exemplul 4.28Exemplul 4.28Exemplul 4.28Exemplul 4.28Exemplul 4.28

Exemplul 4.29Exemplul 4.29Exemplul 4.29Exemplul 4.29Exemplul 4.29

Exemplul 4.30Exemplul 4.30Exemplul 4.30Exemplul 4.30Exemplul 4.30



Exemplul 4.31Exemplul 4.31Exemplul 4.31Exemplul 4.31Exemplul 4.31

Exemplul 4.32Exemplul 4.32Exemplul 4.32Exemplul 4.32Exemplul 4.32

Instrucþiunea for a fost denumitã, în debutul lecþiei, instrucþiune iterativã
cu numãr cunoscut de paºi deoarece aºa este cunoscutã structura for în literatura de
specialitate. În limbajul PHP, structura for este atât de flexibilã încât poate fi scrisã în
nenumãrate moduri, inclusiv într-o formã apropiatã de instrucþiunea while:

$i=1;
for( ;$i<$n; )
  {
   . . .
   $i++;
  }

Prin urmare, structura for poate fi denumitã structurã repetitivã cu numãr cunoscut de
paºi, doar pentru a pãstra tradiþia.



Exemplul 4.33Exemplul 4.33Exemplul 4.33Exemplul 4.33Exemplul 4.33

Exemplul 4.34Exemplul 4.34Exemplul 4.34Exemplul 4.34Exemplul 4.34

Limbajul PHP conþine o instrucþiune special conceputã pentru parcurgerea
tablourilor asociative, instrucþiunea foreach. Sintaxa ºi modul de utilizare a instrucþiunii
foreach vor fi descrise amãnunþit în capitolul dedicat tablourilor.



Exemplul 4.35Exemplul 4.35Exemplul 4.35Exemplul 4.35Exemplul 4.35



Exemplul 4.36Exemplul 4.36Exemplul 4.36Exemplul 4.36Exemplul 4.36

Exemplul 4.37Exemplul 4.37Exemplul 4.37Exemplul 4.37Exemplul 4.37

Exemplul 4.38Exemplul 4.38Exemplul 4.38Exemplul 4.38Exemplul 4.38



Exemplul 4.39Exemplul 4.39Exemplul 4.39Exemplul 4.39Exemplul 4.39

Exemplul 4.40Exemplul 4.40Exemplul 4.40Exemplul 4.40Exemplul 4.40



Exemplul 4.41Exemplul 4.41Exemplul 4.41Exemplul 4.41Exemplul 4.41

Exemplul 4.42Exemplul 4.42Exemplul 4.42Exemplul 4.42Exemplul 4.42

global $variabilã

Exemplul 4.43Exemplul 4.43Exemplul 4.43Exemplul 4.43Exemplul 4.43



Exemplul 4.44Exemplul 4.44Exemplul 4.44Exemplul 4.44Exemplul 4.44



Exemplul 4.45Exemplul 4.45Exemplul 4.45Exemplul 4.45Exemplul 4.45

baza b1



Exemplul 4.46Exemplul 4.46Exemplul 4.46Exemplul 4.46Exemplul 4.46

Exemplul 4.47Exemplul 4.47Exemplul 4.47Exemplul 4.47Exemplul 4.47



Exemplul 4.48Exemplul 4.48Exemplul 4.48Exemplul 4.48Exemplul 4.48



Exemplul 4.49Exemplul 4.49Exemplul 4.49Exemplul 4.49Exemplul 4.49



string number_format(expresie_realã, numar_zecimale)

Exemplul 4.50Exemplul 4.50Exemplul 4.50Exemplul 4.50Exemplul 4.50



Exemplu 4.51Exemplu 4.51Exemplu 4.51Exemplu 4.51Exemplu 4.51



0x0ABCD
+0x10A
–0331
0128

<?php
 $x=5;
 $y=8;
 $z=++$x - ++$y + 1;
 $y-=$x;
 echo “$x $y $z”;
?>

–2  3  -2
–6  3  -2
–2 -2  -2
 6  3  -2

<?php
  $x=10.00;
  $y=10;
  $z=’12B’;
  if($x===$y) echo “1<BR>”;
  else echo “0<BR>”;
  if((int)$x===$y) echo “1<BR>”;
  else echo “0<BR>”;
  if($x > $z) echo “1<BR>”;
  else echo “0<BR>”;
  if($x==$y) echo “1<BR>”;
  else echo “0<BR>”;
  ?>



0  1  0  1
1  1  0  1
0  1  1  0
1  1  1  1

$x>=$a && $x<$b || $x>$c && $x<=$d
($x>=$a & $x<$b) | ($x>$c & $x<=$d)
$a<=$x<$b || $c<$x<=$d
$x>=$a && $x<$b && $x>$c && $x<=$d

<?php
  $x=4;
  $y=1;
  $z=4;
  $rez= ($x>$y ? $z===$x : $y ) < ($y > $z);
  echo $rez;
?>

 <?php
  $x=3;
  $y=1;
  $z=4;
  $t=1.00;
  if($x>$y)if($y!==$t)if(++$x==$z)echo “1”;else echo “2” ;

else echo  “3”; else echo “4”;
?>



<?php
$x=. . . ;
$y= 8;
$nr=0;
while($x>0)
 {
  $y++;
  $x-=$y;
  $nr++;
 }
echo $nr;
?>

<?php
for($i=1,$rez=1; $i<=10; $rez<<=1,$i++);
echo $rez;
?>

<?php
 $x=7.451;
 $y=-4.24;
 echo floor($x).’<BR>’;
 echo ceil($y).’<BR>’;
 echo round($x).’<BR>’;
 echo round($x+$y,1).’<BR>’;
?>

<?php
 $x = 1;
 $i = 2;
 $numar = 21;
 do {



     $x= $x && ($numar % $i);  //linia 1
     $i++;
 }while($i<$numar);
 echo $x!=1 && $numar!=2 ? ‘NU’:’DA’; //linia 2
?>

<?php
$x = 10;
$y = 15;
function F(&$a, $b)
  {
    $x=12;
    $a=$x+$b—;
    echo $x.’ ‘;
  }
F($x, $y);
echo “$x  $y”;
?>

function F($a, &$b)

<?php
function F($x)
 {
global $y;
$x+=$y;



return —$x;
       }
$y = 10;
echo F($y).’ ‘.$y;
?>

<?php
function F($x)
 {
  if($x>=0)
    for($i=1;$i<$x;$i++) F($x-1);
  echo $x.’ ‘;
 }
?>
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Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.1

Exemplul 5.2Exemplul 5.2Exemplul 5.2Exemplul 5.2Exemplul 5.2

Exemplul 5.3Exemplul 5.3Exemplul 5.3Exemplul 5.3Exemplul 5.3



Exemplul 5.4Exemplul 5.4Exemplul 5.4Exemplul 5.4Exemplul 5.4

Exemplul 5.5Exemplul 5.5Exemplul 5.5Exemplul 5.5Exemplul 5.5

Exemplul 5.6Exemplul 5.6Exemplul 5.6Exemplul 5.6Exemplul 5.6

Exemplul 5.7Exemplul 5.7Exemplul 5.7Exemplul 5.7Exemplul 5.7



Exemplul 5.8Exemplul 5.8Exemplul 5.8Exemplul 5.8Exemplul 5.8

Exemplul 5.9Exemplul 5.9Exemplul 5.9Exemplul 5.9Exemplul 5.9



Exemplul 5.10Exemplul 5.10Exemplul 5.10Exemplul 5.10Exemplul 5.10

Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.11 (a)1 (a)1 (a)1 (a)1 (a)

Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.1Exemplul 5.11(b)1(b)1(b)1(b)1(b)



Exemplul 5.12Exemplul 5.12Exemplul 5.12Exemplul 5.12Exemplul 5.12

Exemplul 5.13Exemplul 5.13Exemplul 5.13Exemplul 5.13Exemplul 5.13



Exemplul 5.14Exemplul 5.14Exemplul 5.14Exemplul 5.14Exemplul 5.14

Exemplul 5.15Exemplul 5.15Exemplul 5.15Exemplul 5.15Exemplul 5.15



Exemplul 5.16Exemplul 5.16Exemplul 5.16Exemplul 5.16Exemplul 5.16

Exemplul 5.17Exemplul 5.17Exemplul 5.17Exemplul 5.17Exemplul 5.17



Exemplul 5.18Exemplul 5.18Exemplul 5.18Exemplul 5.18Exemplul 5.18

Exemplul 5.19Exemplul 5.19Exemplul 5.19Exemplul 5.19Exemplul 5.19



Exemplul 5.20Exemplul 5.20Exemplul 5.20Exemplul 5.20Exemplul 5.20

Exemplul 5.21Exemplul 5.21Exemplul 5.21Exemplul 5.21Exemplul 5.21



Exemplul 5.22Exemplul 5.22Exemplul 5.22Exemplul 5.22Exemplul 5.22

Exemplul 5.23Exemplul 5.23Exemplul 5.23Exemplul 5.23Exemplul 5.23

Exemplul 5.24Exemplul 5.24Exemplul 5.24Exemplul 5.24Exemplul 5.24



Exemplul 5.25Exemplul 5.25Exemplul 5.25Exemplul 5.25Exemplul 5.25



Exemplu 5.26Exemplu 5.26Exemplu 5.26Exemplu 5.26Exemplu 5.26

Un ºir de caractere poate fi privit ca fiind un tablou unidimensional cu
elemente de tip caracter. Aceasta înseamnã cã putem parcurge ºirul caracter cu caracter, în
vederea prelucrãrii acestora ºi, de asemenea, putem modifica orice caracter din ºir printr-o
operaþie de atribuire. De exemplu, dacã avem un ºir de caractere $Sir, parcurgerea acestuia se
poate face astfel:

for($j=0;$j<strlen($Sir);$j++) echo $Sir[$j].’<BR>’;



Exemplul 5.27Exemplul 5.27Exemplul 5.27Exemplul 5.27Exemplul 5.27

Exemplul 5.28Exemplul 5.28Exemplul 5.28Exemplul 5.28Exemplul 5.28



Exemplul 5.29Exemplul 5.29Exemplul 5.29Exemplul 5.29Exemplul 5.29

Exemplul 5.30Exemplul 5.30Exemplul 5.30Exemplul 5.30Exemplul 5.30

s



Exemplul 5.31Exemplul 5.31Exemplul 5.31Exemplul 5.31Exemplul 5.31



Exemplul 5.32Exemplul 5.32Exemplul 5.32Exemplul 5.32Exemplul 5.32



Exemplul 5.33Exemplul 5.33Exemplul 5.33Exemplul 5.33Exemplul 5.33

Exemplul 5.34Exemplul 5.34Exemplul 5.34Exemplul 5.34Exemplul 5.34



Exemplul 5.35Exemplul 5.35Exemplul 5.35Exemplul 5.35Exemplul 5.35



Exemplul 5.36Exemplul 5.36Exemplul 5.36Exemplul 5.36Exemplul 5.36



Exemplul 5.37Exemplul 5.37Exemplul 5.37Exemplul 5.37Exemplul 5.37

Exemplul 5.38Exemplul 5.38Exemplul 5.38Exemplul 5.38Exemplul 5.38



Exemplul 5.39Exemplul 5.39Exemplul 5.39Exemplul 5.39Exemplul 5.39



 <?php
 $T = array(1,2,-1,5,7,10);
 $i=$x=0;
 while(++$i<count($T)) $x+=$T[$i-1];$i++;
 echo $x;
?>

<?php
  $T[]=’Zeus’;
  $T[]=’Hera’;
  $T[4]=’Prometeu’;
  $T[3]=’Afrodita’;
  for($i=0;$i<count($T);$i++) echo $T[$i].’ ‘; ?>

<?php
  $T=array(‘azi’=>4, ‘maine’=>10, 12, 13, ‘ieri’=>2);
  next($T);
  next($T);
  echo key($T);
?>

<?php
   $x = array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6);
   $i = 0;
   $a = -1;
   do{



      $x[$i++]=$a;
   }while($i<count($x) && $x[++$i]);
?>

<?php
$Coada = array();
$Nr = . . .;
$d = 2;
do{
   if($Nr % $d == 0) array_unshift($Coada,$d);
   if($Nr/2<$d) break;
   $d++;
}while(TRUE);
echo array_shift($Coada)==NULL || $Nr==2? ‘DA’:’NU’;
?>

<?php
$T1 = array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
$Lg = count($T1);
$T2=array_merge(array_slice($T1,2*$Lg/3),array_slice($T1,0,

$Lg/3));
?>

<?php
$S =trim(‘   fata fierarului fierbe fasole fara foc   ‘);
for($i=1;$i<strlen($S);$i++)
 if($S[$i-1]==’ ‘ && $S[$i]!=’ ‘) S[$i]=chr(ord($S[$i])-32);
echo $S;
?>

<?php
$s1 = ‘munte’;
$s2 = ‘12032’;
$s3 = ‘’;



for($j=0;$j<strlen($s1);$j++)
 {
  $i=ord($s2[$j])-48;
  while(—$i>=0) $s3.= $s1[$j];
 }
echo $s3;
?>

<?php
$s1 = ‘ana Are Pere’;
$s2 = ‘Ana are Pere’;
echo !strncasecmp(ucwords($s1),$s2,3).’ ‘;
echo strcasecmp(ucwords($s1),ucfirst($s2));
?>

<?php
$s1 = ‘unde sapa sapa locul sare din pamint norocul’;
$x  = array_unique(str_word_count($s1,1));
sort($x);
echo implode(“ “, $x);
?>







Exemplu:
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Variabilele $_GET, $_POST ºi $_REQUEST sunt un tip special de
variabile globale, deoarece ele sunt accesibile din orice script PHP al aplicaþiei Web. Din
acest motiv, ele sunt denumite în unele lucrãri variabile superglobale.

Variabilele $_GET, $_POST ºi $_REQUEST sunt tablouri asociative.
Datele memorate în variabilele $_GET ºi  $_POST pot fi accesate ºi prin intermediul

tablourilor $_HTTP_GET_VARS ºi $_HTTP_POST_VARS, dar utilizarea acestora nu mai
este recomandatã începând cu versiunea PHP 4.2.0.



Exemplul 6.1Exemplul 6.1Exemplul 6.1Exemplul 6.1Exemplul 6.1

http://localhost/exemple6/6_1.php?nume=Popescu&prenume=Vasile

Ati introdus: Popescu Vasile

Exemplul 6.2 (a)Exemplul 6.2 (a)Exemplul 6.2 (a)Exemplul 6.2 (a)Exemplul 6.2 (a)

Figura 6.1Figura 6.1Figura 6.1Figura 6.1Figura 6.1



http://adresa_server/dir1/dir2/.../dir_n/nume_script.php?date

../scripturi/nume_script.php?date

Exemplul 6.2(b)Exemplul 6.2(b)Exemplul 6.2(b)Exemplul 6.2(b)Exemplul 6.2(b)





Exemplul 6.3Exemplul 6.3Exemplul 6.3Exemplul 6.3Exemplul 6.3



Figura 6.2Figura 6.2Figura 6.2Figura 6.2Figura 6.2



Exemplul 6.4(a) Exemplul 6.4(a) Exemplul 6.4(a) Exemplul 6.4(a) Exemplul 6.4(a) Sursa HTML a formularului

Exemplul 6.4(b) Exemplul 6.4(b) Exemplul 6.4(b) Exemplul 6.4(b) Exemplul 6.4(b) Script-ul care prelucreazã datele



În cadrul ºirului de caractere care specificã modul de deschidere al fiºierului se poate
adãuga caracterul ‘t’(opþiune implicitã), semnificând tratarea fiºierului ca fiºier text sau
‘b’, care permite tratarea fiºierului ca fiºier binar (succesiune de octeþi).
Se recomandã deschiderea fiºierului ca fiºier binar ori de câte ori conþinutul acestuia
nu este un text simplu (plain-text), care poate fi deschis cu un editor de texte
rudimentar, cum ar fi  NotePad.



Exemplul 6.5 (a)Exemplul 6.5 (a)Exemplul 6.5 (a)Exemplul 6.5 (a)Exemplul 6.5 (a)

Exemplul 6.5 (b)Exemplul 6.5 (b)Exemplul 6.5 (b)Exemplul 6.5 (b)Exemplul 6.5 (b)



Exemplul 6.6Exemplul 6.6Exemplul 6.6Exemplul 6.6Exemplul 6.6

Exemplul 6.7Exemplul 6.7Exemplul 6.7Exemplul 6.7Exemplul 6.7



Exemplul 6.8Exemplul 6.8Exemplul 6.8Exemplul 6.8Exemplul 6.8

Exemplul 6.9Exemplul 6.9Exemplul 6.9Exemplul 6.9Exemplul 6.9

Figura 6.3Figura 6.3Figura 6.3Figura 6.3Figura 6.3



NumeElev#Materie#Nota

Exemplul 6.10Exemplul 6.10Exemplul 6.10Exemplul 6.10Exemplul 6.10







Exemplul 6.1Exemplul 6.1Exemplul 6.1Exemplul 6.1Exemplul 6.111111

Funcþiile pentru schimbarea drepturilor de acces pentru un fiºier -chmod()–
ºi funcþia pentru modificarea grupului de care aparþine un fiºier –chgrp()- nu funcþioneazã
decât sub Unix/Linux, de aceea nu sunt detaliate aici.

Exemplul 6.12Exemplul 6.12Exemplul 6.12Exemplul 6.12Exemplul 6.12



Exemplul 6.13Exemplul 6.13Exemplul 6.13Exemplul 6.13Exemplul 6.13

Exemplul 6.14Exemplul 6.14Exemplul 6.14Exemplul 6.14Exemplul 6.14



Exemplul 6.15Exemplul 6.15Exemplul 6.15Exemplul 6.15Exemplul 6.15

Exemplul 6.16Exemplul 6.16Exemplul 6.16Exemplul 6.16Exemplul 6.16



Necesitatea realizãrii de aplicaþii software care sã poatã opera cu mai multe
tipuri de baze de date, utilizând acelaºi cod sursã, a condus la definirea unor
interfeþe (colecþii de funcþii) între aplicaþii ºi sistemele de gestiune a bazelor de

date. Prima interfaþã de acest fel a fost ODBC (Open DataBase Connectivity),
dezvoltatã de Microsoft, care a devenit un standard în dezvoltarea aplicaþiilor software
independente de sistemul de gestiune aflat în spatele acestora.

O altã interfaþã  cu sistemele de gestiune a bazelor de date a fost dezvoltatã pe baza
tehnologiei Java ºi poartã numele de JDBC (Java DataBase Connectivity).

ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…
ªtiaþi cã…





Figura 6.4Figura 6.4Figura 6.4Figura 6.4Figura 6.4 Conectarea la interpretorul de comenzi





Figura 6.6Figura 6.6Figura 6.6Figura 6.6Figura 6.6 ªtergerea unui cont de utilizator

Figura 6.5Figura 6.5Figura 6.5Figura 6.5Figura 6.5 Crearea unui cont de utilizator



Exemplul 6.17Exemplul 6.17Exemplul 6.17Exemplul 6.17Exemplul 6.17



Figura 6.8Figura 6.8Figura 6.8Figura 6.8Figura 6.8 Meniul principal al aplicaþiei PhpMyAdmin

Figura 6.7Figura 6.7Figura 6.7Figura 6.7Figura 6.7 Structura tabelei InfoElevi



Figura 6.9Figura 6.9Figura 6.9Figura 6.9Figura 6.9 Crearea unei tabele



Figura 6.10Figura 6.10Figura 6.10Figura 6.10Figura 6.10 Definirea structurii tabelei







Ce învãþãm?

De ce învãþãm?

CapitolulCapitolulCapitolulCapitolulCapitolul



Exemplul 7.1Exemplul 7.1Exemplul 7.1Exemplul 7.1Exemplul 7.1



Exemplul 7.2Exemplul 7.2Exemplul 7.2Exemplul 7.2Exemplul 7.2



MySQL permite definirea câmpurilor de tip întreg cu autoincrementare,
care au proprietatea de a-ºi mãri valoarea automat atunci când este inseratã o înregistrare
nouã, fãrã a se specifica o valoare pentru câmpurile respective.

În tabelele de mai sus am utilizat câmpuri cu autoincrementare pentru cheile primare:
idelev, idmaterie ºi idnota.





Exemplul 7.3Exemplul 7.3Exemplul 7.3Exemplul 7.3Exemplul 7.3

Exemplul 7.4Exemplul 7.4Exemplul 7.4Exemplul 7.4Exemplul 7.4



Exemplul 7.5Exemplul 7.5Exemplul 7.5Exemplul 7.5Exemplul 7.5

Exemplul 7.6Exemplul 7.6Exemplul 7.6Exemplul 7.6Exemplul 7.6



Tabela materii conþine 3 câmpuri, iar comanda SQL INSERT din exemplul
anterior insereazã valori doar pentru câmpurile denumire ºi tip. Câmpul idmaterie este un
câmp cu autoincrementare, astfel cã valoarea sa este inseratã automat în tabelã, fiind cu o
unitate mai mare decât ultima valoare inseratã în acest câmp.

Uneori este nevoie sã determinãm care a fost ultima valoarea inseratã într-un câmp cu
autoincrementare. Acest lucru se determinã prin apelul funcþiei

int mysql_insert_id([resource IdConexiune])

Funcþia returneazã valoarea zero dacã nu s-a efectuat nicio autoincrementare.

Extragerea numelor bazelor de date/tabelelor din setul de rezultate returnat
de mysql_list_dbs()/mysql_list_tables() poate fi realizatã ºi prin apelul
funcþiei mysql_fetch_array(), precum ºi folosind alte funcþii PHP ce opereazã
asupra seturilor de rezultate.

Crearea ºi ºtergerea tabelelor sunt operaþii care se pot realiza prin intermediul unor
interogãri ce conþin comenzile SQL Create Table, respectiv Drop Table. Limbajul PHP nu
permite realizarea acestor operaþii prin intermediul unor funcþii predefinite.



Exemplul 7.7Exemplul 7.7Exemplul 7.7Exemplul 7.7Exemplul 7.7



Exemplul 7.8Exemplul 7.8Exemplul 7.8Exemplul 7.8Exemplul 7.8





Exemplul 7.9Exemplul 7.9Exemplul 7.9Exemplul 7.9Exemplul 7.9

Exemplul 7.10 (a)Exemplul 7.10 (a)Exemplul 7.10 (a)Exemplul 7.10 (a)Exemplul 7.10 (a)



Exemplul 7.10 (b)Exemplul 7.10 (b)Exemplul 7.10 (b)Exemplul 7.10 (b)Exemplul 7.10 (b)

Exemplul 7.10 (c)Exemplul 7.10 (c)Exemplul 7.10 (c)Exemplul 7.10 (c)Exemplul 7.10 (c)

Exemplul 7.10 (d)Exemplul 7.10 (d)Exemplul 7.10 (d)Exemplul 7.10 (d)Exemplul 7.10 (d)

Exemplul 7.10 (e)Exemplul 7.10 (e)Exemplul 7.10 (e)Exemplul 7.10 (e)Exemplul 7.10 (e)
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Figura 8.1Figura 8.1Figura 8.1Figura 8.1Figura 8.1
Ciclul de viaþã al unei
aplicaþii software







Figura 8.2Figura 8.2Figura 8.2Figura 8.2Figura 8.2
Exemplu de
interfaþã
pentru pagina
principalã a
unui site web









Exemplul 8.1Exemplul 8.1Exemplul 8.1Exemplul 8.1Exemplul 8.1



Figura 8.3Figura 8.3Figura 8.3Figura 8.3Figura 8.3
Structura de directoare
a aplicaþiei





Figura 8.4Figura 8.4Figura 8.4Figura 8.4Figura 8.4
Formularul de
autentificare

Exemplul 8.3Exemplul 8.3Exemplul 8.3Exemplul 8.3Exemplul 8.3



Exemplul 8.4Exemplul 8.4Exemplul 8.4Exemplul 8.4Exemplul 8.4

Se realizeazã o interogare SQL pentru a determina dacã numele de cont ºi
parola sunt înregistrate în baza de date; inexistenþa contului sau incorectitudinea parolei
determinã eºuarea tentativei de autentificare.

Se verificã starea contului. Dacã utilizatorul are contul blocat sau încã nevalidat se va
afiºa un mesaj de eroare corespunzãtor.

În cazul în care autentificarea se face cu succes, o parte din informaþiile referitoare la
cont se memoreazã în variabile de sesiune, pentru a putea fi utilizate pe tot parcursul
aplicaþiei. Variabilele de sesiune sunt memorate cu ajutorul tabloului asociativ predefinit
$_SESSION.



Exemplul 8.5Exemplul 8.5Exemplul 8.5Exemplul 8.5Exemplul 8.5

Exempul 8.5Exempul 8.5Exempul 8.5Exempul 8.5Exempul 8.5

Exempul 8.6Exempul 8.6Exempul 8.6Exempul 8.6Exempul 8.6



Exemplul 8.7Exemplul 8.7Exemplul 8.7Exemplul 8.7Exemplul 8.7

Exemplul 8.8Exemplul 8.8Exemplul 8.8Exemplul 8.8Exemplul 8.8

Figura 8.5Figura 8.5Figura 8.5Figura 8.5Figura 8.5 Mesaj de eroare
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