
Programação WEB 2
Introdução ao PHP



Introdução a 
PHP

ROTEIRO DA AULA

 1. Introdução ao PHP

 2. Estrutura da Linguagem

 3. Variáveis, Constantes e Operadores



O PHP

 O PHP (acrônimo recursivo de: PHP: Hypertext Preprocessor) é uma 
linguagem de programação open source, voltado para o 
desenvolvimento de aplicações e serviços na WEB.

 Ao longo dos anos foi se tornando uma das linguagens mais utilizadas 
na WEB, pela sua facilidade de implementação e codificação, suporte 
a multi-plataformas, open-source, gratuita e que conta com uma 
grande comunidade de usuários.

 O PHP é focado principalmente nos scripts do lado do servidor, 
portanto, como coletar dados de formulários, gerar páginas com 
conteúdo dinâmico, acessar banco de dados, etc.



O PHP

 É livre para ser baixado e usado;

 Linguagem portável: Versões para vários sistemas operacionais;

 Pode ser mesclada com HTML;

 Pode gerar páginas HTML;

 Sintaxe similar a linguagens como C e Java;

 Permite o desenvolvimento de páginas que serão geradas 
dinamicamente;

 Suporte aos principais servidores web (Apache e IIS)

 Compatível com diversos servidores de banco de dados



O que 
podemos fazer 
com o PHP

 Gerar conteúdo dinâmico;

 Manipular formulários;

 Criar, abrir, ler, escrever, remover e fechar arquivos no servidor;

 Adicionar, remover, atualizar e buscar dados que estão em um
servidor de banco de dados;



PHP: O que eu 
preciso

 O servidor ou estação de trabalho que dará suporte a 
PHP (local ou remoto) deverá possuir os seguintes 
softwares:

 Um servidor HTTP;

 O PHP;

 Um SGBD (Opcional);

 Uma IDE de desenvolvimento



PHP: O que eu 
preciso

 Um servidor HTTP (ou servidor Web)

 Programa responsável por aceitar requisições HTTP de clientes, 
geralmente navegadores, e servi-los com respostas HTTP;

 Servidor HTTP padrão para scripts PHP: Apache Server

 Software colaborativo (livre), portável e pouco exigente com 
recursos de Hardware;

 A fundação Apache Software Foundation provê o suporte 
financeiro, legal e organizacional para o Apache;



PHP: O que eu 
preciso

 O PHP precisa estar instalado em um servidor para que o mesmo 
reconheça a linguagem;



PHP: O que eu 
preciso

 Um SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
(Opcional).

 Necessário para sites e aplicações Web que submetam, inserem e 
selecionam dados em bases de dados;

 SGBD difundido para uso agregado com PHP: MySQL Server

 Utiliza a linguagem SQL como interface;

 Software Livre

 Portável e pouco exigente com recursos de Hardware;



PHP: O que eu 
preciso

 Existem pacotes de instalação disponíveis para a instalação de um 
servidor PHP completo (Apache + PHP + MySQL)

 Resumem a preparação de um servidor; 

 Fácil configuração (alguns são automáticos); 

 Ideal para servidores locais;

 Alguns pacotes populares:
 XAMPP;

 WAMP;



PHP: O que eu 
preciso

 IDE de desenvolvimento:
 Netbeans



Sintaxe da 
linguagem

 Um script (código) PHP é executado no servidor e um resultado 
em HTML simples é enviado de volta ao navegador.

 Um script PHP pode ser colocado em qualquer lugar do 
documento.

 Um script PHP começa com <? php e termina com ?>

 A extensão de arquivo padrão para arquivos PHP é ".php".

 Um arquivo PHP normalmente contém tags HTML e algum código 
de script PHP.



Sintaxe da 
linguagem

 Exemplo de Código PHP

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Meu primeiro Código PHP</h1>

<?php
echo “Oi!”;
?>

</body>
</html>



Sintaxe da 
linguagem

 No PHP, as palavras-chave  (por exemplo, if, else, while, echo etc.), 
classes, funções e funções definidas pelo usuário não diferenciam 
maiúsculas de minúsculas.

 Porém variáveis, constantes, propriedades de classe são CASE 
SENSITIVE.



Sintaxe da 
linguagem

 Um comentário no código PHP é uma linha que não é executada 
como parte do programa. Seu único objetivo é ser lido por alguém 
que esteja visualizando o código.

 Os comentários podem ser usados para permitir que outras 
pessoas entendam seu código

 Os comentários podem lembrá-lo do que você estava pensando 
quando escreveu o código

 O PHP suporta várias maneiras de comentar:

// This is a single-line comment

# This is also a single-line comment

/*
This is a multiple-lines comment block
that spans over multiple
lines
*/



Variáveis

 No PHP, uma variável começa com o sinal $, seguido pelo nome da 
variável.

 A variável pode ter um nome abreviado (como A ou B) ou um nome mais 
descritivo (idade, nome, total).

 Regras para variáveis PHP:
 Uma variável começa com o sinal $, seguido pelo nome da variável

 Um nome de variável deve começar com uma letra ou o caractere 
sublinhado

 Um nome de variável não pode começar com um número

 Um nome de variável pode conter apenas caracteres alfanuméricos e 
sublinhados (A-z, 0-9 e _)

 Os nomes das variáveis diferenciam maiúsculas de minúsculas ($ idade e $ 
IDADE são duas variáveis diferentes)

<?php
$txt = “Oi!”;
$x = 5;
$y = 10.5;
?>



Variáveis

 Uma variável PHP pode possuir escopo LOCAL ou GLOBAL

 Uma variável declarada dentro de uma função tem um escopo 
local e só pode ser acessada dentro desta função.

 Uma variável declarada fora de uma função possui um escopo 
GLOBAL e pode ser acessada fora de uma função.

 A palavra-chave global é usada para acessar uma variável global 
de dentro de uma função.

 Para fazer isso, use a palavra-chave global antes das 
variáveis (dentro da função):

function myTest() {
global $x, $y;
$y = $x + $y;

}



Tipos de dados

 Variáveis podem armazenar dados de diferentes tipos, e 
diferentes tipos de dados podem fazer coisas diferentes.

 O PHP suporta os seguintes tipos de dados:
 String

 Inteiro

 Ponto flutuante(números de ponto flutuante - também chamado de 
double)

 Boleano

 Matriz

 Objeto



Echo e Print  Com o PHP, existem duas maneiras básicas de obter saída: echo e 
print.



Manipulando 
formulários

 Entender o funcionamento de um formulário web é fundamental 
para desenvolvermos qualquer tipo de aplicação web.

 O formulário é composto por tags HTML. Se clicarmos no botão 
“Enviar", o que será enviado para o servidor?



Manipulando 
formulários

 O PHP depende da propriedade NAME de um elemento de 
formulário do HTML. Se ela não estiver preenchida, o PHP 
simplesmente não saberá nada sobre ela.

 O nome que atribuímos para esta propriedade será o valor 
utilizado para manipular estes elemenos via $_POST (se for 
enviado via método post) ou $_GET (se for enviado via método 
get).

<input type="" name="nome-do-campo" value="" />



Manipulando 
formulários

 Os principais métodos de comunicação HTTP são: GET e POST. 
Visibilidade 

 A grande diferença entre os métodos GET e POST é a visibilidade. 
Uma requisição GET é enviada como string anexada a URL, 
enquanto que a requisição POST é encapsulada junto ao corpo da 
requisição HTTP e não pode ser vista.

 Como a requisição GET é feita via URL, obviamente há uma 
limitação no tamanho da mensagem enviada. A string não pode 
conter mais que 255 caracteres(embora exista diferenças entre 
navegadores, mas em geral o limite é 255). Já na requisição POST 
não há limitações de comprimento da mensagem, já que a mesma 
é enviada no corpo da requisição HTTP.

 GET é o método HTML padrão. Para submeter um formulário 
HTML usando POST é preciso especificar no atributo “method” o 
valor “POST”.



Manipulado 
formulários

 Dentro da tag form temos duas propriedades importantes.
 action

 method

 A action será o script de destino, quer dizer para onde enviamos os 
dados e method será o método get ou post

<form name="comentario" action="form_comentario.php" 
method="post">



Manipulando 
formulários

 Cada campo (input) que inserimos gera um par nome=valor.

 A propriedade name será o nome e a propriedade value será o 
valor.

 Apenas uma observação, o que o usuário digitar nas "inputs" será 
armazenado e sobrescrito na propriedade value. Se o usuário não 
digitar nada, o valor inicial será considerado. Inclusive se não tiver 
valor definido para value e o usuário não digitar nada o servidor 
receberá "" (string de comprimento zero)..



Manipulando 
formulários

 A requisição acontece com um grupo de pares nome=valor.

 Se a requisição for via POST, usamos: $_POST['nome’] e se for via 
GET usamos $_GET['nome']

<?php
echo $_POST["nome"] . " ";
echo $_POST["email"] . " ";
echo $_POST["senha"] . " ";
echo $_POST["comentario"] . " ";
?>



Exemplo 
prático



Próxima aula  Operadores, If..Else, Swicth


