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mySql i php  – łączenie 

materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy; bibliografia: http://home.pl/pomoc/kursy/sql 

opracowanie: © 2004-2008 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 

 

1. Uruchomić serwer 
- Uruchomić serwer php i mysql 

 

2. Formularz wprowadzający dane 
- stworzyć prosty formaularz dodający rekord do tabeli oceny – w ćwiczeniu tym ignorujemy 

tak ważne kwestie jak bezpieczeństwo przekazywanych danych, sprawdzanie poprawności, 

względy estetyczne i funkcjonalne; w tym celu stwórz plik o nazwie addform.php i umieść w 

nim następującą treść: 

 

jeśli powyższa treść jest nieczytelna skorzystaj z tego listingu: 
<BODY BGCOLOR="black" TEXT="yellow"> 
<FORM  ACTION=dodaj.php METHOD="post"> 
<TABLE BORDERCOLOR="blue" BORDER="3" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0"> 
 
<TR><TD ALIGN="right"><B>*Nazwisko:</B></TD><TD><INPUT TYPE="text" NAME="fnazwisko" SIZE=20></TD></TR> 
 
<TR> 
 <TD ALIGN="right"><B>*Przedmiot:</B></TD> 
 <TD><SELECT NAME="fprzedmiot"> 
 <OPTION VALUE="0" SELECTED>  
 <OPTION VALUE="1"> systemy 
 <OPTION VALUE="2"> utk 
 <OPTION VALUE="3"> programowanie (Kisiel) 
 <OPTION VALUE="4"> programowanie (Dębowski) 
 <OPTION VALUE="5"> oprog 
 <OPTION VALUE="6"> grafika 
 <OPTION VALUE="7"> spec.graf 
 <OPTION VALUE="8"> spec.sieci 
 <OPTION VALUE="9"> spec.api 
 <OPTION VALUE="10"> ang 
 </SELECT> 
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 </TD> 
</TR> 
 
 
<TR> 
 <TD ALIGN="right"><B>*Ocena:</B></TD> 
 <TD> 
      <INPUT TYPE=radio NAME=focena VALUE=1>1 
      <INPUT TYPE=radio NAME=focena VALUE=2>2 
      <INPUT TYPE=radio NAME=focena VALUE=3>3 
      <INPUT TYPE=radio NAME=focena VALUE=4>4 
      <INPUT TYPE=radio NAME=focena VALUE=5>5 
      <INPUT TYPE=radio NAME=focena VALUE=6>6 
      </TD> 
</TR> 
 
 
<TR><TD ALIGN="right"><INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij dane"></B></TD><TD><INPUT TYPE="reset" VALUE="Wyczyść 
formularz"></TD></TR> 
 
</FORM>  
 
</FONT> 
</BODY> 

 

 

3. Skrypt zapisujący do bazy danych 
- stworzyć plik o nazwie dodaj.php i umieść w nim następującą treść: 

 

jeśli powyższa treść jest nieczytelna skorzystaj z tego listingu: 
<? 
// przypisuje wartość przekazane z formularza metodą POST do zmiennych 
$pole1 = $_POST['fnazwisko']; 
$pole2 = $_POST['fprzedmiot']; 
$pole3 = $_POST['focena']; 
 
 
//łączę się z bazą danych; argumenty funckji to kolejno: nazwa (adres) bazy, login, hasło 
$polaczenie = mysql_pconnect(localhost,root,krasnal); 
 
// wskazuję właściwą bazę danych 
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$wybor = mysql_select_db('specjalizacja'); 
 
// konstruuję zapytanie sql - w tym przypadku INSERT wstawiający rekord danych 
$zapytanie = "INSERT INTO `oceny` (`NazwiskoSluchacza`, `NrPrzedmiotu`, `Ocena`) 
VALUES ('$pole1', '$pole2', '$pole3')"; 
 
// wykonuję zapytanie sql 
$wykonaj = mysql_query($zapytanie); 
 
// kończę połączenie z bazą danych 
$koniec = mysql_close($polaczenie); 
 
// ewentualnie jakiś komunikat dla użytkownika 
print ('Wykonano'); 
?> 

 

 

4. Ćwiczenia 
- stwórz skrypt wyświetlający dane z bazy danych, np.: 

a) wszystkie dane 

b) osób, które otrzymały daną ocenę (wskazaną przez użytkownika) 

c) ocen z danego przedmiotu (wskazanego przez użytkownika) 

 

5. Ćwiczenia dodatkowe 
- zmień plik z ćwiczenia 1 () tak, by lista z przedmiotami nie była wpisana statycznie, ale 

pojawiała się dynamicznie (była wczytywana z bazy danych) 

 

 

 


