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ConteConteúúdo Dinâmico X Contedo Dinâmico X Conteúúdo do 
EstEstááticotico

No princNo princíípio todo o contepio todo o conteúúdo da do da WebWeb
era estera estáático, tinha de ser modificado tico, tinha de ser modificado 
manualmente pelo programadormanualmente pelo programador
Hoje grande parte do conteHoje grande parte do conteúúdo da do da 
WebWeb éé dinâmicodinâmico



Para que serve PHP?Para que serve PHP?

Editar, modificar ou adicionar Editar, modificar ou adicionar 
conteconteúúdo em uma pdo em uma páágina gina 
dinamicamentedinamicamente
Responder a requisiResponder a requisiçções de usuões de usuáários rios 
enviadas por um formulenviadas por um formuláário HTMLrio HTML
Acessar bancos de dados e retornar Acessar bancos de dados e retornar 
resultados para o navegador resultados para o navegador 
Personalizar pPersonalizar pááginas para tornginas para tornáá--las las 
mais mais úúteis para cada usuteis para cada usuááriorio



Cliente e ServidorCliente e Servidor

O que O que éé executado/interpretado pelo executado/interpretado pelo 
cliente (navegador):cliente (navegador):
•• HTMLHTML
•• CSSCSS
•• JavaScriptJavaScript
•• ActiveXActiveX
•• AppletApplet JavaJava
•• Etc.Etc.



Cliente e ServidorCliente e Servidor

O que O que éé executado/interpretado pelo executado/interpretado pelo 
servidor:servidor:
•• PHPPHP
•• ASPASP
•• ColdFusionColdFusion
•• JSPJSP
•• CGICGI
•• PerlPerl



Vantagens do PHPVantagens do PHP

ÉÉ um script de servidor:um script de servidor:
•• Compatibilidade com qualquer Compatibilidade com qualquer 

navegadornavegador
•• SeguranSegurançça do ca do cóódigodigo
•• CCóódigos complexos e extensos não digos complexos e extensos não 

afetam o trafetam o trááfegofego
•• PublicaPublicaçção de banco de dadosão de banco de dados

Mais rMais ráápido e mais simples que CGI e pido e mais simples que CGI e 
PerlPerl



O que O que éé PHP?PHP?
PHP:PHP: HHypertextypertext PPreprocessorreprocessor
Linguagem de script de servidorLinguagem de script de servidor
Suporte a muitos banco de dados (Suporte a muitos banco de dados (MySQLMySQL, , 
InformixInformix, , OracleOracle, , SybaseSybase, , SolidSolid, , 
PostgreSQLPostgreSQL, , InterbaseInterbase, , SQLiteSQLite, , mSQLmSQL, , 
ODBC, etc.)ODBC, etc.)
Software de CSoftware de Cóódigo Abertodigo Aberto
Livre para instalar e usarLivre para instalar e usar
Simples para iniciantes, mas com muitos Simples para iniciantes, mas com muitos 
recursos para profissionaisrecursos para profissionais



O que O que éé um arquivo PHP?um arquivo PHP?

Um arquivo PHP pode conter texto, Um arquivo PHP pode conter texto, 
HTML, HTML, tagstags e scripts.e scripts.
Os arquivos PHP são enviados para Os arquivos PHP são enviados para 
os navegadores como HTML puro.os navegadores como HTML puro.
Arquivos PHP comumente tem as Arquivos PHP comumente tem as 
extensões: extensões: ““..phpphp””, , ““.php3.php3”” ou ou 
““..phtmlphtml””



Por que PHP?Por que PHP?

PHP roda em diferentes plataformasPHP roda em diferentes plataformas
•• Windows, Windows, LinuxLinux, Unix, etc., Unix, etc.

PHP PHP éé compatcompatíível com quase todos vel com quase todos 
os servidores usados hoje em diaos servidores usados hoje em dia
•• Apache, IIS, etc.Apache, IIS, etc.

PHP PHP éé livre para instalar e usarlivre para instalar e usar
PHP PHP éé ffáácil de aprender e roda cil de aprender e roda 
eficientemente no servidoreficientemente no servidor



Editor de cEditor de cóódigo PHPdigo PHP

NotepadNotepad
•• Incluso no WindowsIncluso no Windows

TextpadTextpad
•• http://www.textpad.comhttp://www.textpad.com

HTMLHTML--KitKit
•• http://www.chami.com/htmlhttp://www.chami.com/html--kit/kit/

DreamweaverDreamweaver
•• http://www.adobe.com/products/dreamhttp://www.adobe.com/products/dream

weaver/weaver/

http://www.textpad.com/
http://www.chami.com/html-kit/
http://www.adobe.com/products/dreamweaver/
http://www.adobe.com/products/dreamweaver/


InstalaInstalaççãoão

ApacheApache
•• http://www.apache.orghttp://www.apache.org

PHPPHP
•• http://www.php.nethttp://www.php.net

MySQLMySQL
•• http://dev.mysql.com/http://dev.mysql.com/

http://www.apache.org/
http://www.php.net/
http://dev.mysql.com/
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