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Accés a bases de dades
● PHP ofereix suport natiu per a més de 25 servidors 

de bases de dades, incloent Adabas D, dBase, 
Empress, FilePro, FrontBase, Hyperwave, IBM DB2, 
Informix, Ingres, Interbase, mSQL, direct MS-SQL, 
MySQL, Oracle, Ovrimos, PostgreSQL, Solid, 
Sybase, Unix dbm i Velocis, entre d'altres.

● També existeixen mòduls d'abstracció de la capa de 
bd, com ara el mòdul dbx o el PEAR DB.



  

Quin mètode és millor?

● Amb suport natiu...
● Codi php dependent del servidor de bases de dades.
● Aprofitament dels avantatges que ofereixi el servidor de 

bases de dades i en general, més bon rendiment.

● Amb un mòdul d'abstracció per accedir a bd...
● Codi php independent del servidors de bd utilitzat (dins 

dels suportats), només variaran les dades de connexió.
● En general l'accés a les dades serà menys ràpid.



  

Procés a seguir

● Passos a seguir per fer una acció amb la bd:
● Conectar amb el servidor de base de dades.
● Seleccionar la base de dades a utilitzar.
● Construir la sentència sql.
● Executar la sentència.
● Mostrar els resultats (si s'escau).

● Ho veurem emprant MySQL.



  

Connexió a la bd

● Necessitem 4 dades d'accés:
● Adreça ip del servidor.
● Nom de la base de dades.
● Nom d'usuari d'accés.
● La paraula clau.

● Per centralitzar aquestes dades d'accés, les posarem 
en un únic fitxer php.

● Després l'inclourem on sigui que fem la connexió.



  

Fitxer de dades de connexió:

<?php

     $db_host='hostname del database server';

     $db_database='database name';

     $db_username='username';

     $db_password='password';

?>

db_login.php

$db_host='localhost';
$db_database='prova';
$db_username='user';
$db_password='pwd';

require_once(db_login.
php)
//codi php...

login.php

require_once(db_login.
php)
//codi php...

menu_principal.php



  

Com conectem?

● Noteu que encara no hem especificat la base de 
dades!

<?php

require_once('db_login.php');

$con = mysql_connect($db_host, $db_username, $db_password);

if (!$con){

     die ("No es pot conectar amb la bd: <br />". 
mysql_error( ));

}

?>



  

Com seleccionem la bd?

Es possible cridar múltiples cops la sentència de 
connexió dins la mateixa pàgina, però no és una bona 
pràctica.

<?php

...

$bd = mysql_select_db($db_database);

if (!$bd) {

     die ("No es pot seleccionar la bd: <br />". mysql_error( ));

}

?>



  

Creem una sentència SQL

● És bona pràctica separar-ho en variables:

● També ho podem fer directament:

<?php

     $select = ' SELECT ';

     $columna = ' * ';

     $from = ' FROM ';

     $taules = ' llibres ';

     $where = '';

     $query = $select.$columna.$from.$taules.$where;

?>

<?php $query = "SELECT * FROM llibres"; ?>



  

Execució d'una sentència SQL

● Si la consulta no es pot fer, retorna FALSE.

● $resultat és un enllaç al resultat de la consulta.

● Per sentències de tipus DELETE, INSERT, REPLACE 
o UPDATE, mysql_affected_rows() retornarà el 
nombre de files afectades.

<?php

     ...

     $resultat = mysql_query( $query );

     if (!$resultat){

       die ("No s'ha pogut realitzar la consulta: <br />". 
mysql_error( ));

     }

?>



  

Accés a la informació obtinguda

● A cada iteració, mysql_fetch_row retorna un array 
amb les dades d'un registre.

● Similarment, la funció mysql_fetch_array(), accepta 
un segon paràmetre, que pot ser MYSQL_ASSOC, 
MYSQL_NUM o MYSQL_BOTH.

● mysql_num_rows(): nombre de files retornades.

<?php

     ...

     while ($resultat_row = mysql_fetch_row($resultat)) {

          echo 'Títol: '.$resultat_row[0] . '<br />';

          echo 'Pàgines: '.$resultat_row['1'] . '<br /><br />';

     }

?>



  

Tancant la connexió

● Utilitzant mysql_close notifiquem a la bd i a php que 
no utilitzarem més la bd, alliberant-se recursos i 
memòria ocupada per la connexió.

<?php

mysql_close($con)

?>



Bibliografia PHP - MySQL

● Documentació PHP:

● http://www.php.net/docs.php

● PEAR Modules

● http://pear.php.net

● MySQL Web Page

● http://www.mysql.com

● PhpMyAdmin Web Page

● http://www.phpmyadmin.net

http://www.php.net/docs.php
http://pear.php.net/
http://www.mysql.com/
http://www.phpmyadmin.net/
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