
Curso de PHPCurso de PHP

FATEC FATEC -- JundiaJundiaíí

ConteConteúúdo do Cursodo do Curso

40% de aula te40% de aula teóóricarica
60% de aula pr60% de aula prááticatica

O que veremos neste semestre?O que veremos neste semestre?

Linguagem PHPLinguagem PHP

Banco de Dados Banco de Dados -- PostgreSQLPostgreSQL



PHPPHP

-- IntroduIntroduçção ao PHPão ao PHP
-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica
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-- IntroduIntroduçção ao PHPão ao PHP

•• O que O que éé o PHPo PHP
•• HistHistóória do PHPria do PHP
•• O que pode ser feito com o PHPO que pode ser feito com o PHP
•• Principais VantagensPrincipais Vantagens

-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

•• Delimitando com o cDelimitando com o cóódigodigo
•• Separador de instruSeparador de instruççõesões
•• Nomes de variNomes de variááveisveis
•• ComentComentááriosrios



--O que O que éé o PHP?o PHP?

Antes de falarmos o que Antes de falarmos o que éé o PHP, devemos entender o o PHP, devemos entender o 
conceito de conceito de clientclient//serverserver--sidessides..

ClientClient--sidessides
São responsSão responsááveis pelas aveis pelas açções executadas no ões executadas no browserbrowser, , 
sem contato com o servidor. Os exemplos mais comuns sem contato com o servidor. Os exemplos mais comuns 
de aplicade aplicaçções clientões client--side são imagens e textos que side são imagens e textos que 
mudam com o passar do mouse.mudam com o passar do mouse.
Os scripts clientOs scripts client--side são muito side são muito úúteis para fazer teis para fazer 
validavalidaçções de formulões de formuláários sem utilizar processamento rios sem utilizar processamento 
do servidor e sem provocar trdo servidor e sem provocar trááfego na rede. Outra fego na rede. Outra 
utilizautilizaçção comum ão comum éé na construna construçção de interfaces ão de interfaces 
dinâmicas e "leves".dinâmicas e "leves".

PHPPHP
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Cliente

Servidor Dados

Ação Client-Side

Nenhuma informação é enviada ao servidor e por sua vez, nenhum
dado é retornado.



ServerServer--sideside

Os scripts Os scripts serverserver--sideside são responssão responsááveis pela criaveis pela criaçção de ão de 
ppááginas em tempo real.ginas em tempo real.

Num mecanismo de busca, por exemplo, seria inviNum mecanismo de busca, por exemplo, seria inviáável vel 
manter um arquivo para cada consulta a ser realizada. manter um arquivo para cada consulta a ser realizada. 

O que existe O que existe éé um modelo da pum modelo da páágina de resposta, que gina de resposta, que éé
mesclado com os dados no momento em que a pmesclado com os dados no momento em que a páágina gina 
éé requisitada.requisitada.
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Cliente

Servidor Dados

Ação Server-Side

A informação é enviada ao servidor, é processada, retorna uma
outra informação.

Requisita informação

Retorno da informação
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PHP PHP éé uma linguagem que permite criar sites WEB dinâmicos, uma linguagem que permite criar sites WEB dinâmicos, 
possibilitando uma interapossibilitando uma interaçção com o usuão com o usuáário atravrio atravéés de formuls de formuláários, rios, 
parâmetros da URL e parâmetros da URL e linkslinks..

A diferenA diferençça de PHP com relaa de PHP com relaçção a linguagens semelhantes a ão a linguagens semelhantes a 
Javascript Javascript éé que o cque o cóódigo PHP digo PHP éé executado no servidor, sendo executado no servidor, sendo 
enviado para o cliente apenas html puro. Desta maneira enviado para o cliente apenas html puro. Desta maneira éé posspossíível vel 
interagir com bancos de dados e aplicainteragir com bancos de dados e aplicaçções existentes no servidor, ões existentes no servidor, 
com a vantagem de não expor o ccom a vantagem de não expor o cóódigo fonte para o cliente. Isso digo fonte para o cliente. Isso 
pode ser pode ser úútil quando o programa esttil quando o programa estáá lidando com senhas ou lidando com senhas ou 
qualquer tipo de informaqualquer tipo de informaçção confidencial.ão confidencial.

O que diferencia PHP de um script CGI escrito em C ou Perl O que diferencia PHP de um script CGI escrito em C ou Perl éé que que 
o co cóódigo PHP fica embutido no prdigo PHP fica embutido no próóprio HTML, enquanto no outro prio HTML, enquanto no outro 
caso caso éé necessnecessáário que o script CGI gere todo o crio que o script CGI gere todo o cóódigo HTML, ou digo HTML, ou 
leia de um outro arquivo.leia de um outro arquivo.
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-- Como surgiu a linguagem PHP?Como surgiu a linguagem PHP?

A linguagem PHP foi concebida durante o outono de 1994 por A linguagem PHP foi concebida durante o outono de 1994 por 
Ramus Lerdorf.Ramus Lerdorf.

As primeiras versões não foram disponibilizadas, tendo sido As primeiras versões não foram disponibilizadas, tendo sido 
utilizadas em sua homepage apenas para que ele pudesse ter utilizadas em sua homepage apenas para que ele pudesse ter 
informainformaçções sobre as visitas que estavam sendo feitas.ões sobre as visitas que estavam sendo feitas.

A primeira versão utilizada por outras pessoas foi disponibilizaA primeira versão utilizada por outras pessoas foi disponibilizada da 
em 1995, e ficou conhecida como "Personal home page Tools" em 1995, e ficou conhecida como "Personal home page Tools" 
(ferramentas para p(ferramentas para páágina pessoal). Era composta por um sistema gina pessoal). Era composta por um sistema 
bastante simples que interpretava algumas macros e alguns bastante simples que interpretava algumas macros e alguns 
utilitutilitáários que rodavam "por trrios que rodavam "por tráás" das homepages: um livro de s" das homepages: um livro de 
visitas, um contador e algumas outras coisas.visitas, um contador e algumas outras coisas.



PHP PHP –– Aula 1Aula 1
-- Como surgiu a linguagem PHP?Como surgiu a linguagem PHP?

Em meados de 1995 o interpretador foi reescrito, e ganhou o nomeEm meados de 1995 o interpretador foi reescrito, e ganhou o nome
de PHP/FI, o "FI" veio de um outro pacote escrito por Rasmus quede PHP/FI, o "FI" veio de um outro pacote escrito por Rasmus que
interpretava dados de formulinterpretava dados de formuláários HTML (Form Interpreter). Ele rios HTML (Form Interpreter). Ele 
combinou os scripts do pacote Personal Home Page Tools com o FI combinou os scripts do pacote Personal Home Page Tools com o FI 
e adicionou suporte a mSQL, nascendo assim o PHP/FI, que e adicionou suporte a mSQL, nascendo assim o PHP/FI, que 
cresceu bastante, e as pessoas passaram a contribuir com o cresceu bastante, e as pessoas passaram a contribuir com o 
projeto.projeto.

EstimaEstima--se que em 1996 PHP/FI estava sendo usado por cerca de se que em 1996 PHP/FI estava sendo usado por cerca de 
15.000 usu15.000 usuáários pelo mundo, e em meados de 1997 esse nrios pelo mundo, e em meados de 1997 esse núúmero mero 
subiu para mais de 50.000. Nessa subiu para mais de 50.000. Nessa éépoca houve uma mudanpoca houve uma mudançça no a no 
desenvolvimento do PHP. Ele deixou de ser um projeto de Rasmus desenvolvimento do PHP. Ele deixou de ser um projeto de Rasmus 
com contribuicom contribuiçções de outras pessoas para ter uma equipe de ões de outras pessoas para ter uma equipe de 
desenvolvimento mais organizada.desenvolvimento mais organizada.
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-- Como surgiu a linguagem PHP?Como surgiu a linguagem PHP?

O interpretador foi reescrito por O interpretador foi reescrito por ZeevZeev SuraskiSuraski e e AndiAndi GutmansGutmans, e , e 
esse novo interpretador foi a base para a versão 3.esse novo interpretador foi a base para a versão 3.

O lanO lanççamento do PHP4, ocorrido em 22/05/2000, trouxe muitas amento do PHP4, ocorrido em 22/05/2000, trouxe muitas 
novidades aos programadores de PHP. Uma das principais foi o novidades aos programadores de PHP. Uma das principais foi o 
suporte a sessões, bastante suporte a sessões, bastante úútil pra identificar o cliente que solicitou til pra identificar o cliente que solicitou 
determinada informadeterminada informaçção. Alão. Aléém das mudanm das mudançças referentes a sintaxe as referentes a sintaxe 
e novos recursos de programae novos recursos de programaçção, o PHP4 trouxe como novidade ão, o PHP4 trouxe como novidade 
um otimizador chamado Zend, que permite a execuum otimizador chamado Zend, que permite a execuçção muito mais ão muito mais 
rráápida de scripts PHP. A empresa que produz o Zend promete para pida de scripts PHP. A empresa que produz o Zend promete para 
este ano o laneste ano o lanççamento de um compilador de PHP. Camento de um compilador de PHP. Cóódigos digos 
compilados serão executados mais rapidamente, alcompilados serão executados mais rapidamente, aléém de proteger m de proteger 
o fonte da aplicao fonte da aplicaçção.ão.
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-- O que pode ser feito com o PHP?O que pode ser feito com o PHP?

Basicamente, qualquer coisa que pode ser feita por algum Basicamente, qualquer coisa que pode ser feita por algum 
programa CGI pode ser feita tambprograma CGI pode ser feita tambéém com PHP, como coletar m com PHP, como coletar 
dados de um formuldados de um formuláário, gerar prio, gerar pááginas dinamicamente ou enviar e ginas dinamicamente ou enviar e 
receber cookies.receber cookies.

PHP tambPHP tambéém tem como uma das caracterm tem como uma das caracteríísticas mais importantes o sticas mais importantes o 
suporte a um grande nsuporte a um grande núúmero de bancos de dados, como dBase, mero de bancos de dados, como dBase, 
Interbase, mSQL, mySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL e vInterbase, mSQL, mySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL e váários rios 
outros. Construir uma poutros. Construir uma páágina baseada em um banco de dados gina baseada em um banco de dados 
tornatorna--se uma tarefa extremamente simples com PHP.se uma tarefa extremamente simples com PHP.
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-- Principais VantagensPrincipais Vantagens

•• ÉÉ uma linguagem de fuma linguagem de fáácil aprendizado;cil aprendizado;
•• Tem performance e estabilidade excelentes;Tem performance e estabilidade excelentes;
•• Seu cSeu cóódigo digo éé aberto, não aberto, não éé preciso pagar por sua utilizapreciso pagar por sua utilizaçção, e ão, e éé
posspossíível altervel alteráá--lo na medida da necessidade de cada usulo na medida da necessidade de cada usuáário;rio;
•• Tem suporte nos principais servidores web do mercado, Tem suporte nos principais servidores web do mercado, 
principalmente no servidor web Apache (o mais utilizado no principalmente no servidor web Apache (o mais utilizado no 
mundo);mundo);
•• Suporta conexão com os bancos de dados mais utilizados do Suporta conexão com os bancos de dados mais utilizados do 
mercado, como por exemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle e DB2;mercado, como por exemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle e DB2;
•• ÉÉ multiplataformamultiplataforma, tem suporte nos sistemas operacionais mais , tem suporte nos sistemas operacionais mais 
utilizados no mercado;utilizados no mercado;
•• Suporta uma variedade grande de padrões e protocolos, como o Suporta uma variedade grande de padrões e protocolos, como o 
XML, DOM, IMAP, POP3, LDAP, HTTP, entre outros;XML, DOM, IMAP, POP3, LDAP, HTTP, entre outros;
•• Não precisa ser compilado.Não precisa ser compilado.
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-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

Delimitando o cDelimitando o cóódigo PHPdigo PHP

O cO cóódigo PHP fica embutido no prdigo PHP fica embutido no próóprio HTML. O interpretador prio HTML. O interpretador 
identifica quando um cidentifica quando um cóódigo digo éé PHP pelas seguintes PHP pelas seguintes tagstags::

<?php<?php
comandoscomandos

?>?>

<script <script languagelanguage="php">="php">
comandoscomandos

</script></script>

<?<?
comandoscomandos

?>?>
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-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

<%<%
comandoscomandos

%>%>

O tipo de O tipo de tagstags mais utilizado mais utilizado éé o : o : 
<? <? 
comandocomando
?>?>

Para utilizPara utilizáá--lo, lo, éé necessnecessáário habilitar a oprio habilitar a opçção shortão short--tags na tags na 
configuraconfiguraçção do PHP. O ão do PHP. O úúltimo tipo serve para facilitar o uso por ltimo tipo serve para facilitar o uso por 
programadores acostumados programadores acostumados àà sintaxe de ASP. Para utilizsintaxe de ASP. Para utilizáá--lo lo 
tambtambéém m éé necessnecessáário habilitrio habilitáá--lo no PHP, atravlo no PHP, atravéés do arquivo de s do arquivo de 
configuraconfiguraçção php.ão php.iniini..



PHP PHP –– Aula 1Aula 1
-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

Nome de VariNome de Variáávelvel

Toda variToda variáável em PHP tem seu nome composto pelo caractere $ e vel em PHP tem seu nome composto pelo caractere $ e 
uma string, que deve iniciar por uma letra ou o caractere "_". Ouma string, que deve iniciar por uma letra ou o caractere "_". O
PHP PHP éé case sensitivo, ou seja, as varicase sensitivo, ou seja, as variááveis $cfr20 e $CFR20 são veis $cfr20 e $CFR20 são 
diferentes. Por isso diferentes. Por isso éé preciso ter muito cuidado ao definir os nomes preciso ter muito cuidado ao definir os nomes 
das varidas variááveis. veis. ÉÉ bom evitar os nomes em maibom evitar os nomes em maiúúsculas, pois como sculas, pois como 
veremos mais adiante, o PHP jveremos mais adiante, o PHP jáá possui alguma varipossui alguma variááveis prveis préé--
definidas cujos nomes são formados por letras maidefinidas cujos nomes são formados por letras maiúúsculas.sculas.
Exemplos:Exemplos:

$claudio e $Claudio são vari$claudio e $Claudio são variááveis diferentes!veis diferentes!
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-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

Separador de InstruSeparador de Instruççãoão

Entre cada instruEntre cada instruçção em PHP ão em PHP éé preciso utilizar o pontopreciso utilizar o ponto--ee--vvíírgula, rgula, 
assim como em C, Perl e outras linguagens mais conhecidas. Na assim como em C, Perl e outras linguagens mais conhecidas. Na 
úúltima instrultima instruçção do bloco de script não ão do bloco de script não éé necessnecessáário o uso do rio o uso do 
pontoponto--ee--vvíírgula, mas por questões estrgula, mas por questões estééticas recomendaticas recomenda--se o uso se o uso 
sempre.sempre.

Exemplo:Exemplo:
<?php<?php

$dia = date ($dia = date (““d/m/Yd/m/Y””,time());,time());
$largura = 5.6;$largura = 5.6;
$altura = 8;$altura = 8;
$$areaarea = $largura * $altura;= $largura * $altura;
echo "Primeira instruecho "Primeira instruçção! ão! \\n"n";; echo "Segunda instruecho "Segunda instruçção"ão";;

?>?>
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-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

ComentComentááriosrios

HHáá dois tipos de comentdois tipos de comentáários em crios em cóódigo PHP:digo PHP:

ComentComentáários de uma linha:rios de uma linha:

Marca como comentMarca como comentáário atrio atéé o final da linha ou ato final da linha ou atéé o final do bloco o final do bloco 
de cde cóódigo PHP digo PHP -- o que vier antes. Pode ser delimitado pelo o que vier antes. Pode ser delimitado pelo 
caractere "#" ou por duas barras ( // ).caractere "#" ou por duas barras ( // ).

Exemplo:Exemplo:

<? echo "teste"; #isto <? echo "teste"; #isto éé um teste ?>um teste ?>
<? echo "teste"; //este teste <? echo "teste"; //este teste éé similar ao anterior ?>similar ao anterior ?>
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-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

ComentComentááriosrios

Podemos tambPodemos tambéém usar o caractere m usar o caractere ““##””::

<?<?phpphp
echo "Primeira instruecho "Primeira instruçção! <ão! <brbr>>\\n"; # Este n"; # Este éé o comento comentáário 1 rio 1 
echo "Segunda instruecho "Segunda instruçção"; # Este ão"; # Este éé o comento comentáário 2rio 2
# Podemos colocar coment# Podemos colocar comentáários no inrios no iníício de uma linha tambcio de uma linha tambéémm
# Se colocar uma instru# Se colocar uma instruçção nesta linha. como:ão nesta linha. como: echo "teste" echo "teste" --

este sereste seráá comentcomentááriorio
?>?>
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-- Sintaxe BSintaxe Báásicasica

ComentComentáário de muitas linhas:rio de muitas linhas:

Tem como delimitadores os caracteres "/*" para o inTem como delimitadores os caracteres "/*" para o iníício do bloco e cio do bloco e 
"*/" para o final do coment"*/" para o final do comentáário. Se o delimitador de final de crio. Se o delimitador de final de cóódigo digo 
PHP ( ?> ) estiver dentro de um comentPHP ( ?> ) estiver dentro de um comentáário, não serrio, não seráá reconhecido reconhecido 
pelo interpretador.pelo interpretador.

Exemplo:Exemplo:

<?<?
echo "teste"; /* Isto echo "teste"; /* Isto éé um comentum comentáário com maisrio com mais
de uma linha que funciona corretamentede uma linha que funciona corretamente
*/*/
?>?>
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Termino da aulaTermino da aula


