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1. Formularis

El formulari és possiblement l'eina més utilitzada a Internet per a obtenir dades

i informació sobre la gent que navega pel web.

La idea dels formularis és recollir informació que l'usuari, mitjançant la seva

interacció amb aquests, ens envia per a, després, executar una determinada

acció.

Exemple

Els casos més comuns a Internet de formularis són, per exemple, els cercadors, on l'usuari
introdueix un text i el web li retorna els resultats més adients, o per exemple, quan volem
comprar un producte i hem d'omplir una sèrie de dades personals per a completar el
procés de compra.

A grans trets direm que la informació que l'usuari d'un web introdueix en el

formulari és enviada perquè es processi al servidor. El servidor és l'ordinador

on el web està allotjat, i serà qui realitzi els processos convenients1 per després

enviar un missatge de resposta2 a l'usuari. No entrarem en més detall sobre la

part que realitza el servidor, ja que se'n va força de l'àmbit d'aquesta assigna-

tura, i no tindríem prou temps per a veure-ho com cal.

Per a fer més entenedor aquest punt, anirem construint un formulari a mesura

que n'anem estudiant les parts, de la mateixa manera que vam fer en el mòdul

2. Per a aquesta tasca crearem un arxiu nou amb el Nloc de notes que guarda-

rem amb el nom de "formulari.html". Per a començar, introduirem el següent

codi, amb el qual crearem un arxiu XHTML bàsic:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 </body>

 </html>

(1)Enviar un correu electrònic de
confirmació, emplenar una base de
dades, etc.

(2)"Gràcies per emplenar el for-
mulari", o "Hi ha hagut un error,
disculpin les molèsties", segons el
resultat del procés.
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1.1. Elements

Els elements interactius que tenim a la nostra disposició per a crear for-

mularis són els següents:<b> <form>, <input>, <select>, <option> </b> i

<b><textarea></b>.

Aquests elements són suficients, com veurem, per a indicar al nostre navega-

dor com ha de recollir la informació, i com s'enviarà al servidor.

1.1.1. Form

El primer que el nostre formulari ha de tenir és l'element "forrn". Aquest ele-

ment no només és imprescindible per a la construcció de qualsevol formulari,

sinó que tots els elements que necessitem per a construir-lo han d'estar dintre

d'aquest element.

Hi trobem tres possibles atributs:

1)�Action

Aquest atribut indica l'acció que realitzarà el nostre formulari. Per exemple,

si volem que el nostre formulari enviï un correu electrònic, el codi seria una

cosa així:

<form action=mailto:adreça@correu.com></form>

Si el que volem és que la informació del formulari sigui enviada al servidor

perquè n'executi el procés, hem d'indicar la URL de l'arxiu on es realitzarà

aquest procés.
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El codi l'escriuríem d'aquesta manera:

<form action="/php/proces_formulari.php"> </form>

2)�Method

Aquest atribut defineix de quina manera les dades del formulari seran trans-

meses al servidor. Les dues opcions que pot tenir aquest atribut son "GET" o

"POST". Més endavant veurem en què consisteix cadascuna.

<form action="/php/proces_formulari.php" method="POST"> </form>

3)�Enctype

Amb aquest atribut especifiquem el tipus d'encriptació de dades del formulari

abans que el servidor les rebi. Només funcionarà en el cas que l'atribut method

tingui com a valor "POST". Encriptar les dades vol dir, a grans trets, codificar

aquestes dades abans d'enviar-les al servidor.

Els tipus de valors que pot tenir aquest atribut són:

• "application/x-www-form-urlencoded": És el valor per defecte si no li

n'especifiquem cap. Aquesta codificació serà suficient per a la majoria dels

formularis.

• "multipart/form-data": Especificarem aquest valor en el cas que en el nos-

tre formulari hi hagi la possibilitat d'adjuntar algun tipus d'arxiu.

<form action="/php/proces_formulari.php" enctype=" 

application/x-www-form-urlencoded"></form>

Seguint amb el nostre document d'exemple afegirem el codi següent:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 </form>

 </body>

 </html>
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1.1.2. Input

L'element "input" és el segon en importància, ja que podem dir que aquest

és un element multifunció. Això vol dir que amb aquest mateix element es

poden generar "radiobuttons", "checkboxes" o camps per a introduir text, entre

d'altres. Per a fer-ho, a l'atribut "type" haurem d'especificar el tipus d'element

que volem generar.

Els possibles valors d'aquest atribut són: "text", "password", "checkbox", "ra-

dio", "submit", "reset", "image" i "hidden". Veurem els més importants tot se-

guit.

Un altre atribut a tenir en compte és "name". Tots els elements de tipus "input"

han de tenir aquest atribut, que ens permetrà assignar un nom a l'element.

Així ens serà possible relacionar el contingut o valor d'aquest element amb el

nom que hem especificat.

1.1.3. Camps de text

Per a crear una caixa de text on l'usuari pugui introduir text, ho farem indicant

a l'atribut "type" el valor "text":

<input type="text" >

Els atributs que poden tenir aquest tipus d'elements i les seves funcionalitats

són els següents:

• Maxlenght. Determina el màxim de caràcters que es poden introduir a la

caixa de text.

• Size. Amb aquest atribut podem especificar la mida de la caixa de text que

veurà l'usuari.
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• Value. El valor que contingui aquest atribut indicarà el text que, per de-

fecte, sortirà inicialment a la caixa de text.

• Disabled. Ens serveix per a desactivar la caixa de text. Un cop desactivada

l'usuari no podrà escriure res en el camp de text.

• Tabindex. Especifica l'ordre del tabulador per a aquest element respecte

als altres elements del formulari. És a dir, cada cop que l'usuari faci clic a

la tecla "TABULADOR" del seu teclat, s'activarà el següent element segons

l'ordre que tingui al seu atribut "tabindex".

• Alt. Serveix per a indicar una petita descripció a l'element.

Introduirem uns quants camps de text en el nostre document d'exemple:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el email

 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu teléfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

 </form>

 </body>

 </html>
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Com veiem, en el codi ens trobem a banda de l'element <input> que acabem

d'estudiar, l'element <label>. Aquest element l'explicarem amb detall més

endavant, però l'inclourem ara per a fer més comprensible l'elaboració del for-

mulari:

Si visualitzem ara aquest arxiu en un navegador ho veurem així:

Com veiem en la imatge, tenim tres caixes de text on l'usuari podrà introduir

les diferents dades que es demanen (nom, e-mail i telèfon).
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1.1.4. Radiobuttons i checkboxes

Tant els radiobuttons com els checkboxes són uns botons especials que per-

meten a l'usuari escollir una determinada opció.

Exemple

Per exemple, si al nostre formulari volem fer una pregunta a l'usuari de l'estil "Tens carnet
de conduir?", podrem indicar-li les diferents respostes ("sí" i "no") amb dos radiobuttons,
un per a cada possible resposta.

La diferència més gran entre els radiobuttons i els checkboxes és que

els primers permeten a l'usuari seleccionar una entre diverses opcions,

mentre que els segons donen la possibilitat d'escollir una o més opcions

de resposta.

Passarem a comentar cadascun en detall.

Radiobuttons

Com hem avançat abans, els radiobuttons permeten que l'usuari només pugui

escollir una de les possibles opcions de selecció quan l'atribut "name" dels radi-

obuttons és el mateix. De fet, quan fem clic sobre un radiobutton aquest que-

darà seleccionat i la resta de radiobuttons que tinguin l'atribut "name" igual

es desseleccionaran.

Gràficament, els radiobuttons es visualitzen com a petits botons rodons que,

un cop estan seleccionats, apareixen amb una petita icona rodona a dintre.

En veurem un exemple i el comentarem:

 <p>T'agrada el nostre web? <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="si" value="si" checked="true" />

 Si </label>

 <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="no" value="no" />

 No </label>

 </p>

Com veiem, tot el conjunt de radiobuttons que formen les diferents respostes a

una mateixa pregunta (en el nostre exemple és "T'agrada el nostre web?"), por-

ten el mateix valor per a l'atribut "name". No obstant això, el valor de l'atribut

"value" sí que és diferent per a cada opció. Això farà que si seleccionem la pri-

mera opció el servidor rebrà la següent informació:
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[agrada=si]

i si seleccionem la segona, el servidor rebrà:

[agrada=no]

Un altre atribut que veiem que presenta el primer radiobutton és "checked".

Amb aquest atribut indiquem quina de les opcions ha d'aparèixer com a selec-

cionada per defecte, en cas que així ho volguéssim fer.

Tornem a l'arxiu que estem creant i hi afegim els radiobuttons:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu l'e-mail

 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu telèfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

 <p>T'agrada el nostre web? <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="si" value="si" checked="true" />

 Si </label>

 <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="no" value="no" />

 No </label>

 </p>

 </form>
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 </body>

 </html>

Veiem com ho visualitza el navegador:



© FUOC • P08/93120/01508 14 Formularis i objectes

Podem veure, tal com hem explicat, que de les dues opcions de resposta que

donem a la pregunta "T'agrada el nostre web?" una surt marcada per defecte

amb una rodona verda dintre del radiobox de la resposta "Sí".

Check Boxes

Els checkboxes, a diferència dels radiobuttons, mantenen el mateix valor per

a l'atribut "value", però canvien el valor de l'atribut "name". És així perquè les

respostes poden ser múltiples; per tant, no hi ha una relació entre elles de

forma excloent.

Ho veurem clarament afegint uns checkboxes al nostre arxiu d'exemple:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu l'e-mail

 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu telèfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

 <p>T'agrada el nostre web? <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="si" value="si" checked="true" />

 Si </label>

 <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="no" value="no" />

 No </label>

 </p>
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 <p>Com podem contactar amb tu? <br />

 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_email" 

  value="contactar_email" />

  Per email

  </label>

  </p>

  </fieldset>

  <p>

  <input type="submit" name="submit" id="submit" 

  value="Enviar el formulari" />

  </p>

  <p>

  <input type="submit" name="neteja" id="neteja" 

  value="Netejar el formulari" />

  </p>

  </form>

  </body>

  </html>

I si ho visualitzem en un navegador tindríem aquest resultat:
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Com veiem en la imatge, la diferència entre els checkboxes i els radiobuttons

també és a nivell visual. Els checkboxes apareixen com botons quadrats que,

quan estan seleccionats, es mostren amb una "marca" a dintre. Ho veiem en

la següent imatge:

De la mateixa manera que hem vist amb els radiobuttons, podem fer ús de

l'atribut "checked" per a marcar una opció per defecte.

1.1.5. Botons d'acció

Els botons d'acció són útils en els formularis per a enviar les dades, executar

funcions personalitzades, etc.

Els botons d'acció més comuns en els formularis són els de submit (enviament

de les dades) i els de reset (restableix els camps del formulari als seus valors

per defecte). Veurem en profunditat aquests dos tipus.
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Submit

Aquest és el botó que permetrà enviar automàticament la informació del for-

mulari quan fem clic al damunt. Per a aconseguir un botó d'aquest tipus hem

de donar a l'atribut "type" el valor de "submit", tal com veiem a l'exemple.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu l'e-mail

 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu telèfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

 <p>T'agrada el nostre web? <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="si" value="si" checked="true" />

  Si </label>

 <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="no" value="no" />

 No </label>

 </p>

 <p>Com podem contactar amb tu? <br />

 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_telefon" 

 value="contactar_telefon"/>

 Per telèfon

 </label>

 <br />
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 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_email" 

 value="contactar_email" />

 Per email

 </label>

 </p>

 <p>

 <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Enviar el formulari" />

 </p>

 </form>

 </body>

 </html>

Veiem com interpreta el nostre codi el navegador:
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Amb l'atribut "value" especificarem el text que volem que aparegui dins del

botó de "submit", en el nostre cas "Enviar el formulari".

Reset

És possible que l'usuari, un cop hagi emplenat el formulari, vulgui reiniciar-lo i

tornar a escriure la informació. Per a aquesta tasca utilitzarem el botó de "reset"

que serveix per a restablir els camps del formulari als seus valors per defecte.

Per a crear un botó reset ho farem de la forma següent:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>
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 <label>Escriu l'e-mail

 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu telèfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

 <p>T'agrada el nostre web? <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="si" value="si" checked="true" />

 Si </label>

 <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="no" value="no" />

 No </label>

 </p>

 <p>Com podem contactar amb tu? <br />

 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_telefon" 

 value="contactar_telefon"/>

 Per teléfon

 </label>

 <br />

 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_email" 

 value="contactar_email" />

 Per email

 </label>

 </p>

 <p>

 <input type="submit" name="submit" id="submit" 

 value="Enviar el formulari" />

 </p>

 <p>

 <input type="reset" name="neteja" id="neteja" 

 value="Netejar el formulari" />

 </p>

 </form>

 </body>

 </html>
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Vegem el resultat del nostre codi al navegador:

1.1.6. Llistes d'opcions o desplegables

Les llistes d'opcions són una altra manera de donar a l'usuari l'opció d'escollir

una o diverses respostes.

En veurem un exemple i el comentarem:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">



© FUOC • P08/93120/01508 22 Formularis i objectes

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu l'e-mail

 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu telèfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

 <p>T'agrada el nostre web? <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="si" value="si" checked="true" />

 Si </label>

 <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="no" value="no" />

 No </label>

 </p>

 <p>

 <label>Com valoraries el nostre web?

 <select name="valoracio" id="valoracio">

 <option value="10" selected="selected">molt bona</option>

 <option value="7">bona</option>

 <option value="5" >normal</option>

 <option value="3">dolenta</option>

 <option value="1">molt dolenta</option>

 </select>

 </label>

 </p>

 <p>Com podem contactar amb tu? <br />

 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_telefon" 

 value="contactar_telefon"/>

 Per telèfon

 </label>
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 <br />

 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_email" 

 value="contactar_email" />

 Per email

 </label>

 </p>

 <p>

 <input type="submit" name="submit" id="submit" 

 value="Enviar el formulari" />

 </p>

 <p>

 <input type="submit" name="neteja" id="neteja" 

 value="Netejar el formulari" />

 </p>

 </form>

 </body>

 </html>

El parell d'etiquetes <select> defineixen la nostra llista. Un cop creada, ani-

rem introduint les diferents opcions que l'usuari ha d'escollir. Això ho farem

mitjançant l'element <option>. Veiem que cada element <option> té un

atribut "value" diferent, mentre que l'element <select> té un atribut "name".

Això vol dir que, quan enviem la informació del formulari, l'atribut "name"

s'associarà amb el valor de l'atribut "value" de l'element que l'usuari hagi es-

collit. És a dir, si l'usuari tria la segona opció, el formulari s'enviarà amb la

següent informació:

[valoracio=7]

Vegem a la imatge següent com es visualitzaria la nostra llista:
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Com podem veure en la imatge, les llistes, per defecte, vénen plegades i un cop

cliquem al damunt, es despleguen i mostren totes les opcions que hi tenen.

Vegem en la imatge següent l'efecte que té sobre la nostra llista quan cliquem

al damunt:

Si volem que les nostres llistes apareguin sempre desplegades afegirem l'atribut

"size" a l'element "select". El valor que indiquem en aquest atribut delimitarà

l'alçada que tindrà la nostra llista. Vegem-ne un exemple:

 <label>Com valoraries el nostre web?

 <select name="valoracio" id="valoracio" size=4>

 <option value="10" selected="selected">molt bona</option>

 <option value="7">bona</option>
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 <option value="5" >normal</option>

 <option value="3">dolenta</option>

 <option value="1">molt dolenta</option>

 </select>

 </label>

Com veiem en la imatge, l'alçada de la nostra llista equival a quatre elements.

Si hi ha més opcions de les especificades en l'atribut "size", com és el cas del

nostre exemple, sortirà un petit scroll a la part dreta que ens permetrà accedir

a totes les opcions.

1.1.7. Etiquetes (label)

Les etiquetes són els textos que descriuen cada element que forma part d'un

formulari. Per tant, sempre aniran associades a altres elements. Aquest ele-

ments rebran el nom de controls.

Les etiquetes serveixen per a ajudar l'usuari a entendre la funció de cada con-

trol. Entre altres coses descriuen el contingut dels camps de text, i donen nom

als valors dels checkboxes i radiobuttons.

Al principi d'aquest capítol hem comentat que utilitzaríem etiquetes per a fer

més entenedor el nostre exemple. Recordem el codi que vam utilitzar:

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu l'e-mail
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 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu telèfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

El resultat que aleshores obteníem en el navegador era així:

1.1.8. Agrupació de camps (fieldset)

Aquest element ens permet agrupar visualment una sèrie d'elements del for-

mulari. És a dir, si en el nostre formulari tinguéssim dues parts que volguéssim

diferenciar3 de manera visual les podríem englobar amb dos elements "field-

set".

Per defecte, l'impacte visual que genera un fieldset és l'aparició d'un rectangle

que engloba els elements dintre del fieldset. Aquest rectangle pot portar un

títol per a fer més entenedora la diferenciació. Aquest títol l'especificarem amb

l'element "legend", que pot admetre un atribut "align" que ens permetrà indi-

car la posició del títol. Els valors que pot suportar "align" són "left", "center",

"right", "top" i "bottom".

Continuant amb el nostre exemple, agruparem el formulari que hem creat

amb dues parts. Una per a la part on demanem les dades i una altra per a la

part del petit qüestionari:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">

 <head>

(3)Per exemple, una part on ens
demanen les nostres dades i una
altra amb un petit qüestionari.
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 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 <title>formulari contacte</title>

 </head>

 <body>

 <form id="form1" method="post" action="proces_formulari.php">

 <fieldset>

 <legend>Dades personals</legend>

 <p>

 <label>Escriu el teu nom

 <input type="text" name="nom" id="nom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu l'e-mail

 <input type="text" name="cognom" id="cognom" />

 </label>

 </p>

 <p>

 <label>Escriu el teu telèfon

 <input type="text" name="telefon" id="telefon" />

 </label>

 </p>

 </fieldset>

 <fieldset>

 <legend>Questionari</legend>

 <p>T'agrada el nostre web? <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="si" value="si" checked="true" />

 Si </label>

 <br />

 <label>

 <input type="radio" name="agrada" id="no" value="no" />

 No </label>

 </p>

 <p>

 <label>Com valoraries el nostre web?

 <select name="valoracio" id="valoracio">

 <option value="10" selected="selected">molt bona</option>

 <option value="7">bona</option>

 <option value="5" >normal</option>

 <option value="3">dolenta</option>

 <option value="1">molt dolenta</option>

 </select>

 </label>

 </p>

 <p>Com podem contactar amb tu? <br />

 <label>
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 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_telefon" 

 value="contactar_telefon"/>

 Per telèfon

 </label>

 <br />

 <label>

 <input type="checkbox" name="contactar" id="contactar_email" 

 value="contactar_email" />

 Per email

 </label>

 </p>

 <p>

 <input type="submit" name="submit" id="submit" 

 value="Enviar el formulari" />

 </p>

 <p>

 <input type="submit" name="neteja" id="neteja" 

 value="Netejar el formulari" />

 </p>

 </fieldset>

 </form>

 </body>

 </html>

Vegem el resultat d'aquest codi:
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1.2. Els mètodes POST i GET

Al principi del capítol hem comentat que les dades del formulari s'envien al

servidor mitjançant el mètode indicat a l'atribut "method" de l'element "form".

Doncs bé, els dos mètodes possibles són "GET" i "POST".

La diferència entre aquests dos mètodes radica en la forma d'enviar les dades

del formulari.

El mètode�"GET" envia les dades mitjançant la URL.

Exemple

Per exemple, si enviem un formulari amb aquest mètode veuríem a la barra de direcció
una URL d'aquest estil:

http://url?parametre1=valor1&parametre2=valor2

Aquest mètode té com a inconvenient la limitació de la URL. És a dir, si tenim

un formulari amb força camps i on l'usuari pot introduir grans quantitats de

text és molt probable que sobrepassem el límit de 256 caràcters que, com a

màxim, pot suportar la URL.
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Un avantatge d'aquest mètode és que podem construir enllaços amb els valors

ja introduïts. Aquest sistema resulta força útil quan necessitem comprovar el

funcionament del formulari i volem evitar que s'hagi d'omplir contínuament.

Amb el mètode� "POST" les dades són enviades de manera invisible per a

l'usuari, ja que la informació del formulari s'emmagatzema en una part del

servidor. A més, si utilitzem el mètode "POST" no hi tindrem cap restricció

respecte a la quantitat d'informació que podem enviar.

Activitat. Un formulari de contacte

La pràctica d'aquest apartat consisteix a construir un formulari que contingui tots els
elements que hem estat veient.
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2. Objectes

Actualment, a més de text i imatges, al web es troben sovint vídeos, sons

o elements interactius. Aquests continguts, independentment del format,

s'identifiquen com a objectes. L'etiqueta que els representa és, per tant, "ob-

ject".

2.1. Propietats i definició

Els objectes dependran sempre d'un connector (plug-in) per a ser reproduïts

correctament al navegador.

Exemple

Un exemple generalitzat de l'ús de connectors és el reproductor d'arxius .swf, més conegut
per "Flash Player" o reproductor d'arxius flash. El fet de no tenir-ho instal·lat al navegador
farà impossible la visualització d'arxius flash.

El W3C recomana l'ús de l'element object per a incloure aquests objectes, de-

clarant, dins de l'element object, de quin tipus es tracta per mitjà de l'atribut

type, que indicarà al navegador quin és el tipus de connector que ha d'utilitzar,

la seva ubicació amb l'atribut data, així com els paràmetres de l'objecte amb

els valors respectius.

2.2. Exemples comuns

Els exemples més comuns a l'hora d'incloure objectes són per visualitzar

pel·lícules flash interactives.

Per a incorporar una d'aquestes pel·lícules al nostre web hauríem d'especificar

el codi següent:

<object type="application/x-shockwave-flash" data="prova.swf" width="550" height="450">

<param name="quality" value="high" />

<p>No tens el connector de Flash instal·lat al navegador</p>

</object>

Com veiem, haurem de tenir un arxiu "prova.swf" al nostre disc dur, per tal

de poder visualitzar-ho. Si no tenim el plugin de Flash instal·lat al nostre na-

vegador, es visualitzarà la part dintre de l'element object, en el nostre cas es

visualitzaria el paràgraf següent:

<p>No tens el connector de Flash instal·lat al navegador</p>
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