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  ALUMNE/A   DATA  
  NIVELL   SDAW1A   NOTA 
  MATÈRIA   Àmbits d’aplicació de l’XML
  PROFESSOR/A   Serracanta Espinalt, Andreu   [ X ] No Aplicable  [  ] Aplicable

 Títol Activitat:  SDAM-M4-UF2-EXPXML

Exportació  d ’una base de dades MySql .  
 
 
Enunciat de la pràctica .  
 
Realització d’una pàgina web que ens permeti l’exportació de dades d’una base de dades MySql 
usant fitxers XML com a elements resultants de l’exportació. 
 
Cal realitzar una web que ens permeti escollir un servidor de bases de dades, usant un nom 
d’usuari i password. 
 
Un cop escollit el servidor l’usuari de la web ha de poder seleccionar alguna de les bases de 
dades que mantingui per tal de poder fer-ne l’exportació (ho podem realitzar usant un combo 
on hi hagi totes les bases de dades del servidor). 
 
Un cop escollida la base de dades cal poder escollir, usant el mateix sistema, una de les taules 
per a poder-la exportar. 
 
La web ha de permetre dos tipus d’exportacions; 
 

• Exportació de l’estructura (camps i claus primàries). 
• Exportació de l’estructura (camps i claus primàries) i dades. 
•  

L’usuari ha de poder determinar el nom del fitxer resultant i el navegador li descarregarà 
directament. 
 
 
Upgrade .  
 
 
Com a Upgrade de la pràctica podem modificar l’exportació de manera que hi tinguem una 
tercera forma d’exportació que exporti totes les taules i dades en un sol fitxer (fent un volcat 
total de la BD), donant com a resultat un únic fitxer XML que contingui l’estructura i dades de 
totes les taules que es descarregui directament des del navegador. 
 
 
Eines necessàries per a la pràctica .  
 
Document SDAM-M4-Uf2-Exportació XML.pdf on s’inclouen instruccions necessàries per a la 
creació de la web. 
 
 
 
Material a entregar .  
 
Document .RAR que contingui la web realitzada .  
S’ha d’anomenar SDAM-M4-UF2-XXXX-ExportacioXML.rar 
 
Durada 
 
6 Hores de classe. 
 
 
Data de Presentació  
 
El dia següent de classe un cop finalitzades les hores destinades a la realització de la pràctica. 
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