
Laborator MySql-PHP        dopopan.ro 

EasyPHP-5.3.5.0 

Dupa instare pentru a folosi MySql se porneste server-ul MySql: 

 

Apoi se procedeaza ca mai jos: 

 

CREATE DATABASE nume_data; 

In urma acestei comenzi se va crea baza de date cu numele indicat. In fapt se creaza un folder cu numele 

bazei de date in subfolder-ul data al folderului MySQL: C:\ Program Files\EasyPHP1-8\mysql\data. 

Daca se doreste lucrul cu o anumita baza de date, se va da comanda:  

USE nume_baza; 

Pentru a sterge o baza de date se foloseste comanda:  

DROP DATABASE nume_baza; 



Pentru a afisa o lista a bazelor de date existente se utilizeaza comanda: 

SHOW DATABASES 

Crearea unui tabel: 

CREATE TABLE nume_tabel( 

nume_coloana 1 tip_data [specificatori], 

nume_coloana 2 tip_data [specificatori], 

… 

nume_coloana n tip_data [specificatori], 

); 

Exemplu 1 

Se creaza un tabel cu 3 coloane: prima contine codul materialului, a doua denumirea materialului, iar 

ultima cantitatea de material. 

CREATE TABLE material ( 

cod char(5),     date formate din cel mult 5 caractere 

denumire  char(20),    date formate din cel mult 20 caractere 

cantitate_buc  int(3)    date numerice (intregi) cu maxim 3 cifre 

); 

Pentru introducerea randurilor (inregistrarilor) intr-un tablel se utilizeaza comanda: 

INSERT INTO nume_tabel VALUES (data _1, data_2, …, data_n); 

Exemplu 

INSERT INTO material VALUES (‘001’, ’panouri’, 78);  

Pentru a afisa intreg tabelul se utilizeaza comanda:  

SELECT * FROM nume_tabel; 

Exemplu 

SELECT * FROM material; 

Exista posibilitatea sa afisam numai anumite coloane in ordinea pe care o dorim folosind comanda: 



SELECT nume_coloana1, …, nume_coloanak FROM nume_tabel 

Exemplu 

SELECT cod, denumire  FROM material; 

SELECT cod AS codul, denumirea AS nume, cantitate_buc AS cantitate FROM material; 

 

Creați o bază de date cu numele anul3 și apoi rezolvați problemele următoare:  

1. Problema “Împrumuturi1” 

Mai multe persoane au credite, în acelaşi timp, la mai multe bănci. O astfel de situaţie  este prezentată 

în tabelul de mai jos, numit “Imprumuturi”. În crearea tabelului se va utiliza câmpurile: Nume(char(20)), 

Banca(char(10)), Suma(int(5)). Se cere: 

A) Să se introducă în tabelul “Imprumuturi” următoarele date: 

Nume Banca Suma 

Ionescu Grigore Banca 1 10 

Ionescu Grigore Banca 2 6 

Ionescu Mihai Banca 2 7 

Malai Mihai Banca 2 12 

Malai Mihai Banca 1 8 

Malai Mihai Banca 3 7 

Popescu Ion Banca 1 5 

B) Afișați tabelul creat. 

C) Afișați numai nume persoanelor din tabel. 

D) Afișați tabelul cu coloanele în ordinea Banca, Suma, Nume. 

E) Afişaţi denumirile campurilor (coloanelor) tabelului folosind o comandă MySql. 

2. PROBLEMA ”MATERIALE1” 

O firmă dispune de mai multe depozite, în fiecare depozit regăsindu-se mai multe materiale. Pentru 

fiecare material se cunoaşte numele materialului (char(10)), cantitatea (int(4)), preţul unei unităţi  

(int(4)) şi depozitul în care se află materialul respectiv (char(10)). Tabelul care conţine inregistrările se 

numeşte „materiale”. 

A) Să se introducă în tablel următoarele date: 

Nume_material Cantitate Pret_unitar Depozit 

Caramida 10 2 Depozit1 

Caramida 5 2 Depozit2 

Caramida 60 2 Depozit3 

BCA 80 5 Depozit3 



BCA 55 5 Depozit1 

BCA 30 5 Depozit2 

Ciment 20 10 Depozit1 

Ciment 75 10 Depozit3 

Ipsos 4 13 Depozit4 

Ipsos 70 13 Depozit2 

B) Afișați tabelul creat. 

C) Afișați numai numele materialelor din tabel. 

D) Afișați numai numele depozitele din tabel. 

E) Afișați tabelul cu coloanele în ordinea depozit, nume_material, pret_unitar, cantitate  

3. Problema “Cheltuieli/Venituri”  

Ionescu este o persoană căreia îi place să-şi ţină evidenţa cheltuielilor şi veniturilor. El are un tabel 

(numit ionescu)  cu următoarele câmpuri:data (date), cheltuială_venit (char (20)), sumă (int (4)), 

explicaţii (char(30)). Să presupunem că Ionescu şi-a completat tabelul câteva luni, în fiecare zi. Fiecare 

sumă cheltuită sau încasată este înregistrată pe o linie a tabelului. 

A) Să se introducă în tablel următoarele date: 

Data cheltuiala_venit suma Explicatii 

2006-08-02 Venit 70 Salariu 

2006-08-03 Venit 70 Imprumut 

2006-08-04 Cheltuiala 25 Chirie 

2006-08-05 Cheltuiala 40 Rata 

2006-08-06 Cheltuiala 120 Apa 

2006-09-07 Venit 130 Salariu 

2006-09-11 Cheltuiala 10 Alimente 

2006-10-21 Venit 271 Salariu 

B) Afișați tabelul creat. 

C) Afișați numai datele din tabel. 

D) Afișați numai explicatiile din tabel. 

E) Afișați tabelul cu coloanele în ordinea suma, data, explicatii, cheltuiala_venit  

F) Afişaţi denumirile tabelelor din baza de date curentă.  

4. Problema “Împrumuturi2” 

Mai multe persoane au credite, în acelaşi timp, la mai multe bănci. O astfel de situaţie  e prezentată în 

tabelul de mai jos, numit “Împrumuturi”. În crearea tabelului vom utiliza câmpurile: Nume(char(20)), 

Banca(char(10)), Suma(int(5)). Se cere să se răspundă la următoarele întrebări: 

          a) Care sunt persoanele care au împrumutat de la Banca 1? 

          b) Care este suma împrumutata de fiecare bancă populaţiei? 

          c) Afişaţi, pentru fiecare persoană numărul împrumuturilor pe care le-a efectuat. 



Tabelul “Împrumuturi” va conţine următoarele date: 

Nume Banca Suma 

Ionescu Grigore Banca 1 10 

Ionescu Grigore Banca 2 6 

Ionescu Mihai Banca 2 7 

Malai Mihai Banca 2 12 

Malai Mihai Banca 1 8 

Malai Mihai Banca 3 7 

Popescu Ion Banca 1 5 

 

5. PROBLEMA „MATERIALE2” 

O firmă dispune de mai multe depozite, în fiecare depozit regăsindu-se mai multe materiale. Pentru 

fiecare material se cunoaşte numele materialului (char(10)), cantitatea (int(4)), preţul unei unităţi  

(int(4)) şi depozitul în care se află materialul respectiv (char(10)). Tabelul care conţine inregistrările se 

numeşte „materiale”. 

Nume_material Cantitate Pret_unitar Depozit 

Caramida 10 2 Depozit1 

Caramida 5 2 Depozit2 

Caramida 60 2 Depozit3 

BCA 80 5 Depozit3 

BCA 55 5 Depozit1 

BCA 30 5 Depozit2 

Ciment 20 10 Depozit1 

Ciment 75 10 Depozit3 

Ipsos 4 13 Depozit4 

Ipsos 70 13 Depozit2 

 

Se cere să se răspundă la întrebările de mai jos: 

a)  Care sunt depozitele în care există un anumit material (de exemplu, Ciment)? 

b)  Care este valoarea totală a materialelor din fiecare depozit? 

c)  Presupunem că preţul la Ipsos se dubleaza. Actualizaţi datele din tabel. 

6. Problema “MATERIALE 2”. 

Dispunem de mai multe depozite, în fiecare deposit existând mai multe materiale. Pentru fiecare 

material se cunoaşte numele materialului (char(10)) , cantitatea (int(4)) , preţul unei unităţi (int(4)) şi 

depozitul în care se află materialul respectiv (char(10)). Se dă tabelul “materiale”:  

Nume_materiale Cantitate  Pret_unitar  Depozit 



Caramida 10 2 Depozit1  

Caramida 5 2 Depozit2 

Caramida 6 2 Depozit3 

BCA 80 5 Depozit3 

BCA 55 5 Depozit1 

BCA 30 5 Depozit2 

Ciment 20 10 Depozit1 

Ciment 75 10 Depozit3 

Ipsos 4 13 Depozit4 

Ipsos 70 13 Depozit2 

Se cere să se răspundă la întrebările de mai jos: 

a) care sunt materialele existente într-un anumit depozit (de exemplu “Depozit2”) ? 
b) care este valoarea toatală a tuturor materialelor din depozit ? 
c) să se şteargă un anumit material “BCA” din tabel ? 

 

7. Problema  “Prieteni2” 
 Se dă tabelul cu numele “baieti” în care pentru fiecare persoană se cunoaşte codul (cod char 

(4)), numele (nume char(20)) şi vârsta (varsta int(2)). Se cere: 

a) Numărul de băieţi cu vârsta cuprinsă în intervalul *15,22+. 
b) Afişaţi numele băieţilor care au codul 0006 şi 0010. 
c) Ştergeţi din tabel elevii cu vârsta cuprinsă în intervalul [15, 22].  

cod nume varsta 

0001 Mihai 19 

0002 Marian 17 

0003 Cristian 22 

0004 Madalin 15 

0005 Pavel 17 

0006 Florin 14 

0007 Mihai 18 

0008 George 20 

0009 Vlad 23 

0010 Bebe 14 

 

PHP-MySql 

Principalele funcţii folosite pentru lucrul cu baze de date MySQL sunt următoarele: 
- mysql_connect - permite conectarea la un server MySQL; 
- mysql_select_db - permite selecţia bazei de date MySQL; 
- mysql_query - execută o comandă SQL; 
- mysql_fetch_row - returnează o linie din tabelă ca şir; 
- mysql_num_fields - returnează numărul de coloane (câmpuri) dintr-un set de rezultate creat ca urmare 
a unei comenzi SELECT; 



- mysql_num_rows - returnează numărul de linii obţinute în urma executării unei comenzi SQL SELECT; 
- mysql_list_fields - oferă informaţii asupra unei anumite tabele, returnând ca rezultat un identificator, 
care poate fi folosit de către următoarele funcţii: mysql_field_name, mysql_field_len, mysql_field_type; 
- mysql_field_name - returnează succesiv numele câmpurilor tabelei; 
- mysql_field_type - returnează succesiv tipul câmpurilor tabelei; 
- mysql_field_len - returnează succesiv lungimea câmpurilor tabelei; 
- mysql_close - închide o conexiune cu baza de date 
Exemplu de afisare a unui tabel dintr-o baza de date 

<?php 
$msql=mysql_connect("localhost","root",""); 
if(!$msql){ 
  echo "Nu s-a realizat conectarea la MySQL"; 
  exit; 
} 
$baza=mysql_select_db("bazadedate"); 
if(!$baza){ 
 echo mysql_errno().":".mysql_error(); 
 exit; 
} 
$cerere=”SELECT * FROM numetabel”; 
$rezultat=mysql_query($cerere); 
if(!$rezultat) 
 echo mysql_errno().” ”.mysql_error(); 
//consideram fiecare rand al tabelului 
while($rand=mysql_fetch_array($rezultat)) 
 echo $rand*“nume”+. ” ”.$rand*“varsta”+.” ”. … .”<BR>”; //si alte campuri 
?> 
 
 

Inscrierea pe un site 

Apare frecvent situatia de a te inscrie pe un site. Acest lucru presupune existenta unei baze de date ce 

contine un tabel cu doua informatii: nume (sau adresa de email) si o parola. Aceste date sunt memorate 

si folosite pentru a permite utlizatorului accesul la site numai daca numele (sau adresa de email) si 

parola sunt corecte. 

Aplicatia din arhiva alaturata contine: 

btab.php 

script pentru crearea bazei de date, ce se foloseste o singura data 

main.php 

<html> 
<body> 



<h2> Bine ati venit pe site-ul...</h2> 
<a href="http://localhost:8888/identificare.php"> Identificare</a> 
<br><br> 
<a href="http://localhost:8888/inscriere.php"> Inscriere </a> 
</body> 
</html> 

Permite doua operatii: 

Identificare 

Inscriere 

inscriere.php 

script care afiseaza o ferestreastra in care se vor introduce: 

numele 

parola (sau adresa de email) de doua ori 

urmand ca la activarea unui buton sa se faca inscrierea prin trimiterea datelor scriptului inscrie.php. 

inscrie.php 

Acest script valideaza datele si le inscrie in table. 

In cazul in care vizitatorul este deja inscris se va apela scriptul identificare prin intermediul acorei 

respective. Acesta va cere numele si parola, iar la apasarea butonului va trimite datele catre server. 

Acestea sunt preluate de catre scriptul verif.php. Daca in tabel exista inregistrarea cu ID-ul si parola 

introdusa de utilizator se utilizeaza scriptul rezultat.php. 

Tema de laborator 

1. Verificati aplicatia din arhiva data. 

2. Dezvoltati aplicatia pentru a deveni utila studentilor din seria voastra. Sa contina mecanisme de 

informare, postare informatii despre cursuri, studenti (adrese email, telefon, etc.), examene, … 
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