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1. Atarikoa 

 

Zein da lan honen helburua? 

 

Gaur egun erabiltzen diren teknologia guztiek iraungitze-data daukate: ziur aski, 

hilabete edo urte batzuk barru ez dira erabiliko (edo ez, behintzat, gaur 

bezainbeste). Etengabe aurkezten dira marko berriak; programazio-lengoaien 

eboluzioa geldiezina da, bai betiko lengoaiei gehigarri berriak eransten zaizkielako, 

baita programazio-lengoaia berriak garatzen direlako ere. Programatzaileek gero eta 

baliabide gehiago dituzte eskura.  

 

Garai batean kode-lerro ugari behar zituzten operazioak orain automatikoki egiten 

dira. Horrek, berez, izugarrizko abantailak dakarzkio programatzaile aurreratuari, 

baina arriskutsua ere izan daiteke, batez ere programatzaile hasiberriarentzat: 

ezinbesteko diren kontzeptu eta egitura asko ezkutuan gelditzen zaizkio (aurretiaz 

programatuta datozkiolako), baina ez baditu haiek lantzen, ez du behar bezala 

garatuko bere programatzeko gaitasuna. Ondorioz, teknologia konkretu batzuekiko 

mendekotasuna sortuko zaio, eta programatzeko askatasuna eta gaitasuna 

murriztuko zaizkio.  

 

Testuinguru hori kontuan hartuta, lan honen helburua ez da teknologia konkretu 

batzuen ezaugarri eta funtzio guztiak azaltzea, baizik eta zerbitzari-inguruneko 

web-aplikazio bat nola sortzen den azaltzea. Hala ere, ez dira albo batera utziko 

aipatutako baliabide teknologiko berriak, eta adibidez, Codeigniter markoa erabiliko 

da, gaur egun markoen erabilera oso hedatua dagoelako mundu profesionalean. 

 

Zer irakasgaitan da erabilgarri lan hau? 

 

Web Aplikazioen Garapena goi-mailako zikloan, bigarren mailako Web Garapena 

Zerbitzari-ingurunean irakasgaian. 

 

Nori dago zuzenduta? 

 

Aipatutako zikloko bigarren mailako ikasleei eta zerbitzari-inguruneko aplikazioen 

programazioan hasi nahi duen edonori. 

  

Aurre-ezagutzarik behar al da? 

 

Bai. Beharrezkoa da gutxieneko trebetasuna izatea programazioan, datu-baseetan 

eta markatzeko lengoaietan. 
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Zer jorratuko da lan honetan? 

  

Hasieran, azalpen batzuk emango dira egileak ezinbestekotzat jotzen dituen PHP 

lengoaiari, datu-baseei eta web-aplikazioen kodearen antolakuntzari buruz. Azalpen 

horien ondoren, zerbitzari-inguruneko programazioan sakonduko da, bidaia-txartelen 

erreserba egiteko web-aplikazio baten programazio-prozesua ardatz hartuta. 

Amaitzeko, web-aplikazioen segurtasunari buruzko aholku batzuk emango dira.  

 

Programatuko diren objektu, klase eta funtzioak filosofia didaktikoarekin landuko 

dira: haiek programatuz, ikasleari bere programazio-gaitasuna garatzeko aukera 

emango zaio. 

 

Zer ez da irakatsiko lan honetan? 

  

Ez da web-orriak egiten irakatsiko. Aplikazioa sortzeko erabiliko diren web-orriek 

erabiltzailearekin komunikatzeko ezinbesteko elementuak baino ez dituzte edukiko.  

 

Ez dira teknologia konkretu baten ezaugarriak landuko: esaterako, lan hau ez da 

PHP, mySQL edo Codeigniter garapen-tresnen tutoriala. Hori bai, teknologia 

horiek erabili egingo dira web-aplikazioa sortzeko.  

  

Ez da web-aplikazio profesional bat egiten irakatsiko. Helburua da web-aplikazio 

bat modu didaktikoan programatzen ikastea. Eta proposatuko den kodeak, argiagoa 

eta ulerterrazagoa izateko, ez ditu erabiliko web-aplikazio profesional batek 

erabiltzen dituen elementu guztiak; soilik ezinbesteko lerroak idatziko dira. 
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2. Bezero-zerbitzari arkitektura 

 

Informatika-zientzien munduan, hainbat esparrutan erabiltzen da bezero-zerbitzari 

arkitektura: sareetan, sistema eragileetan… baita web-aplikazioen programazioan 

ere.  

 

 
 

Eta nola funtzionatzen dute web-aplikazioek? Goiko adibidea baliatuta azalduko 

dugu: 

 

● Erabiltzaileak, bere web-nabigatzailean, https://www.euskadi.eus helbidea 

idatzi du. 

● Bezeroaren web-nabigatzailea harremanetan jarriko da zerbitzariarekin eta 

eskaera egingo dio. 

● Zerbitzariak jasotako eskaerari dagokion web-orria bilatuko du bere 

direktorioan eta kodea bidaliko dio bezeroari. 

● Bezeroaren web-nabigatzaileak jasotako web-orriaren kodea (normalean, 

HTML lengoaian) interpretatuko du eta pantailan erakutsiko du. 

 

Zerbitzariari eskatzen zaiona web-orri estatiko bat bada, goiko irudian azaldutakoa 

gertatzen da. Baina zer gertatzen da web-orri dinamiko batean? Zer gertatzen da, 

adibidez, bilatzaile bati bilaketa konkretu bat egiteko eskatzen zaionean? 

 

Kasu horietan, zerbitzariak lan gehiago egingo du: prozesua hobeto azaltzeko, 

webaplikazioa zer den zehaztu behar da lehendabizi. 
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Zer da web-aplikazioa?  

 

 
Programazio-kodea 

 
Datu-basea 

 
Web-orriak 

 

Web-aplikazioa web-zerbitzari batean exekutatzen den aplikazio informatikoa da. Ez 

da elementu soil bat: normalean datu-base batez, hainbat web-orriz eta 

programazio-kodez osatua da. Web-aplikazioek web-orri dinamikoak erabiltzen 

dituzte erabiltzaile-interfaze gisa. Haiei esker, erabiltzaileak zerbitzariari 

komunikatuko dizkio bere beharrak, eta zerbitzariak, programazio-kode lerroak 

exekutatuz, bezeroak eskatutako datuak kalkulatuko ditu edo datu-basean bilatuko 

ditu. Emaitza lortzen duenean, web-orri formatuan bidaliko dio bezeroari. 

 

Gaur egun, Interneten nabigatzen ari garenean, web-aplikazioak erabiltzen ditugu; 

jada ez dira web-orri estatiko soilak erabiltzen. 

 

 

Zein da web-orri dinamiko baten karga-prozesuaren berezitasuna? 

 

Ikusi nahi den web-orriaren arabera, bi modutara gerta daiteke karga-prozesua: 

 

● Erabiltzaileak zerbitzariari datu batzuk bidaliko dizkio, eta zerbitzariaren 

webaplikazioak, datu horiek jaso eta egin beharreko kalkulu eta kontsultak 

egin eta gero, web-orri pertsonalizatu bat bidaliko dio bezeroari.  

 

● Web-aplikazioak, algoritmoak erabiliz, erakutsi behar dituen datuak modu 

autonomoan aukeratuko ditu web-orria osatzeko. Adibidez, egunkari digital 

baten portada egiteko, web-aplikazioak datu-basean bilatuko ditu azken berriak 

eta, haiek jaso ondoren, bezeroari bidaliko dion web-orria osatuko du. 
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Prozesu hori argitze aldera, ikus dezagun zer gertatzen den bilatzaile baten kasuan: 

 

 
 

● Erabiltzaileak hitz bat sartzen du bilatzailearen sarrera-koadroan. 

● Zerbitzariak hitz horrekin bat datozen irudiak bilatuko ditu datu-basean. 

● Datu-basetik jasotakoarekin, web-orri bat eraikiko du. 

● Zerbitzariak web-orri horren kodea bidaliko dio bezeroari.  

● Bezeroaren web-nabigatzaileak kode hori interpretatu eta erabiltzaileari 

erakutsiko dio.  

 

 
Zerbitzariak bezeroari bidalitako kodea 

 
 

 

 

Erabiltzaileak ikusten duen web-orria 



 Hasierako argibideak 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 6 
 

3. Hasierako argibideak 

 

Edozein aplikazio programatzerakoan bezala, zerbitzari-inguruneko web-aplikazio 

bat programatzen hasi baino lehen, erabaki batzuk hartu behar dira. Hiru hauek 

izango dira garrantzitsuenak: 

 

1) Zer programazio-lengoaia erabili 

 

● Programazio-lengoaia askoren artean aukeratu daiteke zerbitzari-ingurunean 

lan egiteko: PHP, JSP, Phyton, ASP…  

 

● Lan honetan, PHP lengoaia aukeratuko da, zerbitzari-ingurunean urte asko 

daramatzalako erabilienen artean eta kode irekiko programazio-lengoaia 

delako. 

 

2) Zer datu-base erabili 

 

● Bi datu-base mota erabiltzen dira web-aplikazioetan:  

○ Datu-base erlazionalak (SQL izenarekin ezagutzen dira): MySQL, Oracle, 

SQL Server… 

○ Datu-base ez-erlazionalak (NoSQL izenarekin ezagutzen dira): MongoDB, 

Redis… 

 

● Egun, datu-base erlazionalak egokienak eta erabilienak dira lan honetan 

planteatutako web-aplikazioaren ezaugarrientzat; haien artean, MySQL 

hautatuko da lan honetarako, kode-irekiko datu-baseen zerbitzaria ere 

badelako. 

 

3) Marko (ingelesez, framework) bat erabili ala ez  

 

Erabiltzea aukeratuz gero, markoa aukeratu behar da, eta programazio-lengoaiak 

baldintzatuko du aukeraketa hori: programazio-lengoaia bakoitzak bere marko 

propioak ditu.  

 

Lan honetan, markoa erabiltzea aukeratuko da, interesgarria delako ikasleak 

markoen erabileran trebatzea. Codeigniter markoa aukeratuko da:  

 

1. Hasiberrientzat erraza delako. 

2. Instalaziorik behar ez duelako. 

3. Laravel eta Symfony markoen ostean, Codeigniter hirugarren marko erabiliena 

delako PHP lengoaian programatzeko. 

4. Kode irekiko softwarea delako. 
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3.1. Softwarearen instalazioa 

 

Zerbitzari-inguruneko web-aplikazioak programatzen hasteko, honako software hau 

instalatu behar da ordenagailuan: 

 

● Web-zerbitzari bat 

● PHP modulua zerbitzariarentzat 

● Datu-baseen zerbitzari bat 

● Garapen-ingurune egoki bat 

 

Software hori guztia oso modu errazean instalatzen da: XAMPP software-paketea 

ordenagailuan instalatzearekin batera, web-zerbitzaria, PHP modulua eta datu-

baseen zerbitzaria instalatuko dira. Instalazio-fitxategia deskargatzeko eta 

beharrezko informazio guztia kontsultatzeko, helbide honetara jo behar da: 

www.apachefriends.org/. 

 

Garapen-ingurune asko daude, baina lan honetan, Netbeans erabiliko da. 

Instalazioa egiteko argibideak eta softwarea deskargatzeko, helbide honetara jo 

behar da: https://netbeans.org/. Hala ere, garapen-ingurune askoren artean 

aukeratzea dagoenez, programatzaile bakoitzak egokien deritzona erabiliko du. 

 

3.2. Lanean hasteko argibideak 

 

Ezertan hasi baino lehen, XAMPP exekutatu eta leiho nagusia bistaratu ondoren, 

web-zerbitzaria eta datu-baseen zerbitzaria abiarazi behar dira. Horretarako, beheko 

irudian zehaztutako botoietan klikatu behar da. 

 

 
 

Zerbitzariak abiaraztean, kolore berdez adieraziko da martxan daudela. 

 

 

https://www.apachefriends.org/index.html
https://netbeans.org/
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Pauso horri esker, Apache web-zerbitzaria eta MySQL datu-baseen zerbitzaria prest 

egongo dira lanerako. Dena ongi instalatu dela berresteko, web-nabigatzaile bat 

zabaldu eta http://localhost helbidean sartu ondoren, leiho hau ikusi behar da. 

 

  
 

Leiho hori ikusteko, zer gertatu da? 

 

 Bezeroak helbide bat sartu du bere web-nabigatzailean. 

 Zerbitzariak helbide horri dagokion webgunea aurkitu eta bezeroaren 

webnabigatzailera bidali du. 

 Web-nabigatzaileak pantailan erakutsi du webgunea. 

 

Honako ideia hau argi izan behar du programatzaileak: erabiltzen duen ordenagailua 

bezeroa eta zerbitzaria izango da aldi berean, hau da, makina berak bi rol izango 

ditu. Alde batetik, bezeroa egongo da (web-nabigatzailea) eta, bestetik, zerbitzaria 

(XAMPPekin instalatu dena). Zerbitzaria web-ostatatze batean balego, argi eta garbi 

ikusiko litzateke zerbitzariaren eta bezeroaren arteko desberdintasuna; baina 

helburua didaktikoa denean, web-aplikazioak makina lokalean garatu ohi dira.  

 

Hortaz, web-aplikazioak zerbitzarian gorde behar dira, gero zerbitzariak exekutatu 

eta bezeroari bidaltzeko. Konkretuki, ‘c:\xampp\htdocs’ karpetan gordetzen dira 

webaplikazioak eta web-orriak. Adibidez, azken irudian bistaratu dena 

‘c:\xampp\htdocs\dashboard’ karpetan dago. 

 

Komeni da ‘c:\xampp\htdocs’ karpeta barruan norberaren web-aplikazioak 

gordetzeko karpeta bat sortzea: bertan, aplikazio bakoitzerako azpikarpetak sor 

daitezke, modu ordenatuan. 

 

 
 

http://localhost/
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3.3. PHP programazio-lengoaiaren ezaugarriak 

 

Sarreran aipatu den bezala, hau ez da PHP lengoaiari buruzko gida bat; hala ere, 

oinarrizko azalpen batzuk emango dira. PHP programazio-lengoaiari buruzko 

dokumentazio ofizial guztia https://www.php.net/ webgunean dago. 

 

PHP lengoaiarekin programatzen den kodea honela zehaztu behar da: 

 

 Web-orri baten (konkretuki, PHP orri baten) barnean kokatuko da. 

Fitxategiari .php luzapena eman behar zaio. 

 Web-orriak HTML eta PHP batera erabiltzen baditu, PHP kodea <?php eta 

?> sinboloen artean kokatu behar da. Horrela, argi zehaztuko da zer 

dagoen idatzita programazio-lengoaia bakoitzean. 

 Web-orri osoa PHP programazio-lengoaiarekin eginda dagoenean, <?php 

sinboloaren ondoren kokatuko dira programazio-lerroak. Hala ere, ?> 

sinboloarekin amaitu daiteke programa.  

 

Aipatutako zehaztapenak adibideak programatzean azalduko dira xeheago. 

 

3.4. Aldagaiak PHP lengoaian  

 

Aldagaiekin oso malgua da PHP: programaren edozein puntutan deklaratu daitezke, 

eta ez da datu-mota zehaztu behar. Aldagai bat sortzeko, haren izena ‘$’ 

sinboloaren ondoren idaztea besterik ez dago. 

 

Hona hemen adibidea (kodea deskargatzeko, egin klik esteka honetan). 

 

 
 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Adibideko kodea nola exekutatu 
 

➔ Karpeta berri bat sortu C:\xampp\htocs\www\ kokagunean: 
adibidez, C:\xampp\htdocs\www\hasierakoak. 

➔ Deskargatutako kodea karpeta horretan gorde. 
➔ Web-nabigatzailean 

http://localhost/www/hasierakoak/00_aldagaiak.php idatzi. 

 

 

https://www.php.net/
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=51b3f592e505b88dcfc72898a5c39642
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3.5. PHP programazio-lengoaiaren oinarrizko aginduak 
 

Echo 
 

Mezuak pantailan idazteko agindua da.  

Hona hemen kodea deskargatzeko esteka. 
 

 
 

If...else 
 

Zehaztutako aginduak soilik baldintza zehatz batzuetan exekutatzeko balio du. 

Hona hemen kodea deskargatzeko esteka. 

 

  
 

Eragileak 

 

Programazio-lengoaiek erabiltzen dituzten ohiko eragile logiko zein eragile 

matematiko gehienak erabiltzen dira.  

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=92639e7635d5702fa0682783a29f44a7
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e8f5e62d499ead117e19559926ded3a5
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https://www.php.net/manual/en/language.operators.php helbidean zehazten dira 

eragile guztiak. 

 

3.6. Iterazioak PHP lengoaian  

 

Hona hemen kodea deskargatzeko esteka. 

 

For 

 

Kontagailu baten balioaren arabera, zehaztutako kode-lerroak exekutatuko dira. 

 

 
 

Foreach 

 

Array-ekin erabili ohi da. Iterazioak array-a zeharkatuko du eta, elementu bat 

aurkitzen duen bakoitzean, zehaztutako kode-lerroak exekutatuko ditu (oharra: 

Array-ak 3.7 puntuan landuko dira). 

 

 
 

While 

 

Baldintza bat betetzen den bitartean, zehaztutako kode-lerroak exekutatuko dira. 

 

 
  

3.7. Array-ak PHP lengoaian 

 

 
 

https://www.php.net/manual/en/language.operators.php
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b23f299168cfffa5952f6e2eae15616d


 Hasierako argibideak 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 12 
 

Array-ek garrantzia handia dute PHP lengoaiarekin web-aplikazioak programatzeko 

orduan: datu-baseko informazioa haiek erabiliz jasotzen da. 

 
Bi array mota aztertuko dira: 

 

 Indexatuak: Datu bakoitzaren identifikatzaile-datua array-an duen posizioa 

da. For edo Foreach aginduekin zeharkatu daiteke. 

 

60  89 30 23 

$arr[0] $arr[1] $arr[2] $arr[3] 

 

 

 Asoziatiboak: Datu bakoitzak programatzaileak esleitutako identifikatzaile 

bat izango du. 

 

3.5 7 6.3 

$arr[“Ander”] $arr[“Bego”] $arr[“Jon”] 

 

Array asoziatiboekin lan egiteko modua honako programa honekin definitzen 

da (hemen, kodea deskargatzeko esteka): 

 

 
  

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bdee23f229d76fd04430aa23defae9c1
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3.8. Klaseak eta objektuak PHP lengoaian 

 

Klaseak zein objektuak programatzeko orduan erabili beharreko sintaxia azaltzeko, 

programa txiki bat baliatuko da (hona hemen kodea deskargatzeko esteka). 

 

3.8.1. Klaseak 

 

PHP programazio-lengoaia, aldagaiekin bezala, oso malgua da klaseekin eta 

objektuekin. Programazio-akatsak ekiditeko, oso garrantzitsua da 

programatzaileak ahalik eta zuhurren jokatzea, batez ere klaseak definitzeko 

orduan. 

 

Klase bat programatzeko, lehenik eta behin izena jarri behar zaio; izena letra 

larriz hastea oso gomendagarria da. 

 

 
 

Klaseak herentziarik jasoko badu, herentzia hori zein klasetik jasoko den zehaztu 

beharko da. 

 

 
 

Klasea izendatu ondoren, atributuak letra xehez hasita definitzea gomendatzen 

da. 

 

 
 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Adibidean, private hitza erabiltzen da; zer da hori? 

 
Atributuak zein metodoak, eman nahi zaien atzitze-mailaren arabera, 

private, protected edo public izan daitezke. Klaseen atributuak, 

herentzia batean parte hartu ezean, private izatea gomendatzen da. 

Herentziako parte-hartzaile badira, protected izango dira.  

Metodoak, ordea, public izango dira normalean. 

Ezer zehazten ez bada, public atzitze-maila ezarriko zaio atributuari edo 

metodoari. 

 

Ondoren, metodoak programatzeko unea izango da. Nahi izanez gero, 

eraikitzailea ere programatu daiteke; hura programatzekotan, beste metodoen 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f95a0b72f5ef30555f1c687670cfb6a5
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aurretik kokatuko da. Bi eraikitzaile mota programatu daitezke: atributuak jasotzen 

dituena edo atributu gabeko eraikitzailea. Biak batera eraikitzea ez da, adibidez, 

JAVA programazio-lengoaian bezain erraza; beraz, aukera hori baztertu egingo 

da. 

 

Lan honetan, programazioa sinplifikatzeko, atributu gabeko eraikitzaileak 

erabiliko dira, eta, gainera, ez dira programatuko: automatikoki sortzen dira. Hala 

ere, irudian, eraikitzaile bat nola sortzen den erakusten da. 

 

 
 

Eraikitzailearen ondoren, beste metodo guztiak programatuko dira. Haien izenak 

letra xehez hastea gomendatzen da. 

 

 
 

3.8.2. Objektuak 

 

Objektu bat sortzeko, izena eman behar zaio (komeni da letra xehez hastea) eta 

haren klaseko eraikitzailea exekutatu behar da. 

 

 
 

Objektua sortzen denean, klasean zehaztutako ezaugarri guztiak (metodoak zein 

atributuak) bereganatzen ditu. Ezaugarri horiek erabiltzeko sintaxia oso erraza da. 
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3.9. Datu-basetik datuak atzitzea 

 

Web-aplikazio batek, interaktiboa izateko, datu-trukea ahalbidetu behar du 

erabiltzaileekin. Hori posible izateko, datu-base bat erabili beharko du informazio-

biltegi gisa. Hortaz, argi dago ezinbestekoa dela web-aplikazioaren eta datu-

basearen arteko komunikazioa.  

 

Zer behar da datu-basera konektatzeko? 

 

 Datu-baseen zerbitzariaren izena edo helbidea 

 Erabili nahi den datu-basearen izena 

 Datu-baseko erabiltzaile baten izena eta pasahitza 

 

Nola komunikatzen da web-aplikazioa datu-basearekin? 

 

 Konexio bat zabaldu behar da. 

 Egin beharreko operazioa burutzeko, SQL sententzia exekutatu behar da. 

 Datuak, datu-basetik aplikaziora doazenean, aplikazioan bildu behar dira. 

 Konexioa itxi behar da (nahiz eta konexio ez-iraunkorra erabiltzean 

automatikoki itxiko den konexio hori, scripta amaitutakoan). 

 

3.10. PHP lengoaiak datu-baseekin lan egiteko eskaintzen dituen funtzioak 

 

Datu-baseak erabiltzeko, PHP programazio-lengoaiak baliabide eskaintza zabala 

jartzen dio eskura programatzaileari (hona hemen zerrenda ikusteko esteka: 

https://www.php.net/manual/en/refs.database.php). 

Lan honetan, mySQL motako datu-baseak kudeatzeko ezinbesteko funtzio minimoak 

azalduko dira. 

 

MySQL datu-basearekin komunikatzeko, hainbat teknika daude (3.9 puntuan 

azaldu da komunikazio-prozesua), baina lan honetan horietako bi erabiliko dira: 

jarraian, mysqi klasea erabiliko da, eta, gero, 4. atalean sortuko den 

webaplikazioan, beste teknika bat erabiliko da (Codeigniter markoarekin 

programatuko da). 

 

Adibide baten bidez, azalduko da nola erabiltzen den mysqi klasea. Kontuan hartu 

behar da alde batera utzi direla ezinbestekoak ez diren kode-lerro guztiak, kode 

ahalik eta sinpleena idazteko asmoz. 

Adibidea ‘Bidaia-txartelak’ datu-baseko ‘herriak’ taulako informazioa web-orri batean 

erakutsi nahi da. 

 

https://www.php.net/manual/en/refs.database.php
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Hona hemen kodea (datu-base eta guzti) deskargatzeko esteka. 

 

Nola sortzen da mysqli klaseko objektu bat? 

 

 
 

Nola exekutatzen da SQL sententzia bat? 

 

 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8b9739451b2a20dbaeb990607ba9141c
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O 
h 
a 
r 
r 
a 

Irudiko kasuan ez bezala, agindutako sententziaren helburua datu-basean 
informazioa gordetzea edo aldatzea bada, datu-baseak ez du datu-sortarik 
bidaliko aplikaziora (ez bada espresuki sortutako prozedura bat erabiltzen). 
Kasu horietan, ez da beharrezkoa $result aldagaia erabiltzea, bertan ez 
delako ezer gordetzen. 

 

Nola aztertzen dira jasotako datuak? 

 

 
 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Azken adibide honetan, oso modu sinplean, datu-basetik datorren 
informazioa web-orri batean bistaratzen da: $row array asoziatiboak duen 
balioa, inon gorde gabe, pantailan idazten da.  
Web-aplikazio osoago bat programatzeko orduan, ordea, datu horiek 
objektu-zerrenda batean gorde ohi dira, gero datuok erabiliko dituen 
weborrira edo funtziora bidali ahal izateko. 

 

Nola ixten da konexioa? 

 

 
  

3.11. Nola antolatu datu-basearen egitura klaseen bidez  

 

Aurreko adibidean, 3.10 puntuan, datu-basetik jasotako informazioa zuzenean 

pantailaratu da, mysqli_fetch_array funtzioak sortutako array-a erabiliz.  

  

Web-aplikazio bat sortzeko prozesuan, beharrezkoa da datu-basetik jasotako 

informazioa aldagai batean gordetzea: sarritan, informazio horrekin hainbat ataza 

egin behar dira, eta horretarako, web-aplikazioak modu ordenatuan eskuragarri 
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izan behar ditu datuak. Beraz, ezinbestekoa da datu-basearen egitura klaseen 

bidez antolatzea. Hori egiteko, honako bost pauso hauek eman behar dira: 

 

1. Datu-baseko taula bakoitzarekin, klase bat sortu behar da. 

2. Taularen atributu bakoitzarekin, aldagai bat sortu behar da. 

3. Taulak erlazio batean parte hartuko badu, erlazioa ere zehaztu beharko da 

(hori 5. puntuko aplikazioaren garatze-prozesuan azalduko da). 

4. Datu-basearekin konexioa gordeko duen aldagaia sortu behar da. 

5. Datu-basetik jasotako informazioa gordeko duen aldagaia sortu behar da. 

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

 
➔ Klaseen izenak beti letra larriz hasi behar dira. 
➔ Atributuen eta metodoen izenak letra xehez idatziko dira. 
➔ Datu-baseko izen berdinak erabiliko dira klase zein atributuentzat. 

 

  

Klase bat nola programatu eta nola erabiltzen den ulertzeko, adibide bat aztertuko 

da: 3.10 puntuan erabili den datu-base bera datuen jatorri moduan hartuta, herri 

guztien zerrenda bistaratuko duen web-aplikazioa. Hau da, ‘herriak’ taulako 

informazio guztia web-orri batean idatziko da. 

 

 
 

Bi fitxategik osatzen dute web-aplikazioa (hona hemen kodea deskargatzeko 

esteka):  

 

1. Klasea: Herriak.php  

2. Web-orria: 07_herrien_zerrenda.php 

 

Zer dago ‘Herriak’ klasean? 

 

1) Datu-baseko ‘herriak’ taularen atributu guztiez gain, beste bi atributu: bata, 

konexioa gordetzeko, eta bestea, datu-basetik web-aplikaziora eramango den 

informazioa gordetzeko 

 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7a9fdcbf3256fa8660c214586878ada1
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2) Atributuak pribatuak direnez, haiek kudeatzeko metodo-sorta 

 

 
 

3) Datu-basearekin konexioa abiatzeko eta amaitzeko metodoak 

 

 
 

4) ‘herriak’ taulako informazio guztia $lista atributuan gorde eta zerrenda bera 

itzuliko duen metodoa 
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Nola programatzen da datuak bistaratuko dituen web-orria? 

 

Klasea eta web-orria bi fitxategi ezberdin direnez, lehen aginduak web-orrira ekarriko 

du klasearen kodea. Lehenago 3.3 puntuan aipatu bezala, HTML etiketen artean, 

PHP kodea <?php eta ?> sinboloen artean txertatu behar da.  

 

 
 

Hurrengo pausoa honako hau da: ‘Herriak’ klaseko objektu bat sortu eta ‘herriak’ 

taulako lerro guztiak datu-basetik web-orrira ekarriko dituen metodoa exekutatzea. 

Datu guztiak aldagai bakarrean gordeko dira. 

 

 
 

Azkenik, datu-basetik ekarritako informazioa pantailan idazteko iterazioa 

programatuko da. 
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Foreach iterazioak, herrien array-an herri bat aurkitzen duen bakoitzeko, herriari 

buruzko informazioa idatziko du web-orrian. Hori nola egiten duen ulertzeko, oso 

garrantzitsua da jakitea nondik datorren $herriGuztienZerrenda aldagaian dagoen 

informazioa. 

 

1. $nireObjektua->getListaLerroDenekin() agindua exekutatzean, 

honako datu-egitura hau sortuko da. 

 

 
 

2. GetListaLerroDenekin() metodoa return agindu batekin amaitzen denez, 

metodoaren exekuzioak balio bat itzuliko du. Zein da balio hori? 

 

 
 

Beraz, $herriGuztienZerrenda aldagaian, $nireObjektua-ren lista atributuan 

dagoen informazioaren kopia bat gordeko da: herriak klaseko objektuen 

arraya. 
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3.12. Modelo Ikuspegi Kontrolatzaile garapen-patroia (MVC Model View 

Controller) 

 

 
             Modelo Ikuspegi Kontrolatzaile garapen-ereduaren fluxu-diagrama 

  

Aurreko puntuko adibidean ikusi bezala, web-aplikazio bat sortzeko fitxategi bat 

baino gehiago behar da. Zenbat eta web-aplikazio konplexuagoa programatu, 

orduan eta fitxategi gehiago erabiliko dira. Beraz, oso garrantzitsua da 

fitxategiegitura egokia erabiltzea. Testuinguru horretan, Modelo Ikuspegi 

Kontrolatzaile garapen-patroiak programatzailearen lana erraztuko du: zehaztuko 

du zer programatu behar den fitxategi bakoitzean eta zein den direktorioegitura 

egokia fitxategi horiek antolatzeko. 

 

Modelo Ikuspegi Kontrolatzaile (hemendik aurrera, MVC) garapen-patroiak, 

webaplikazio batean, hiru zeregin nagusi ditu: 

 

 Datu-basearekin komunikatzea 

○ Zeregin hori beteko duen web-aplikazioaren osagaia modeloa da. 

 

 Erabiltzailearekin komunikatzea 

○ Zeregin hori beteko duen web-aplikazioaren osagaia ikuspegia da. 
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 Datuak prozesatzea eta aplikazioaren kontrola eramatea 

○ Zeregin hori beteko duen web-aplikazioaren osagaia kontrolatzailea da. 

○ Kontrolatzaileak ikuspegiaren eta modeloaren arteko lotura-lana egingo du. 

 

Zeregin-banaketa hori kontuan hartuz, osagai bakoitzean programatzen den fitxategi 

batek zeregin bat eta bakarra beteko du. Adibidez, ikuspegi batek ez dio inoiz 

informazio-eskaera bat egingo datu-baseari. Jarraian, kasu praktiko baten bidez 

azalduko da nola programatu web-aplkiazioa MVC garapen-patroia jarraituz. 

 

Kasu praktikoa 

 

Aurreko 3.11 puntuko web-aplikazioa MVC garapen-patroiari jarraituta 

birprogramatuko da. ‘Bidaia-txartelak’ datu-baseko ‘herriak’ taulan ageri diren herri 

guztien zerrenda bistaratuko du web-aplikazioak. Hona hemen kodea deskargatzeko 

esteka. Hauexek dira eman beharreko pausoak: 

 

1. Programatzen hasi baino lehen, argitu behar da web-aplikazio horretan zer 

den modeloa, zer den ikuspegia eta zer den kontrolatzailea: 

 

○ Modeloa: ‘Herriak’ klasea 

○ Ikuspegia: emaitza, hau da, herrien zerrenda bistaratuko duen web-orria 

○ Kontrolatzailea: herri guztien zerrenda datu-basetik hartu (‘Herriak’ 

klaseko objektu bat erabiliz), zerrenda bistaratuko duen web-orriarentzat 

eskuragarri jarri eta web-orri hori kargatzeko aginduko duen osagaia 

 

2. Web-aplikazioaren proiektuarentzat karpeta sortzean, hiru azpikarpeta sortu 

behar dira: ‘model’, ‘view’, eta ‘controller’. 

 

 
 

Izen horiek helburu didaktikoarekin aukeratu dira, baina garapen-patroiak ez 

du behartzen izen konkretu batzuk erabiltzera. 

 

3. Modeloa programatu behar da. ‘Herriak’ klasea izango da modelo bakarra 

adibide honetan; klasea aurreko puntuan programatu denez, ez da azalpen 

gehigarririk emango. 

 

4. Kontrolatzailea programatu behar da.  

 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=cb211f5e92a95d01e619af261c9fb04c
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O 
h 
a 
r 
r 
a 

Erabiltzaileak bere nabigatzailean sartuko duen helbidea 

kontrolatzailearena da; horrela, kontrolatzaile bat exekutatzeko agindua 

emango du. 

 

 

Adibide honetan, kontrolatzaile bakarra behar da, eta honako hau da haren 

eginkizuna: 

 

○ Informazioa datu-basetik web-aplikaziora eramatea. 

○ Erabiltzaileari herrien zerrenda guztia bistaratuko duen web-orria 

erakustea. 

 

 
 

 

5. Ikuspegia programatu behar da. Kasu praktiko honetan, web-orri bakarra 

behar da: herrien zerrenda bistaratuko duena.  

Aurreko puntuan, require aginduaren bitartez, ‘herrien_zerrenda_web’ 

izeneko web-orri bat kargatzea agindu denez, izen hori emango zaio ‘view’ 

karpetan programatuko den web-orriari. 
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O 
h 
a 
r 
r 
a 

Nondik datoz $herriGuztienZerrenda aldagaiak gordetzen dituen 
datuak? 
 
➔ Kontrolatzaileak, bere kode-lerroak exekutatu ondoren, 

require_once'../view/herrien_zerrenda_web.php' 

exekutatuko du.  
 

➔ Agindu horrek kontrolatzailera eramango ditu 
‘herrien_zerrenda_web.php’ web-orriaren kode-lerro guztiak 
(kopiatu-itsasi egingo balitz bezala). Horrela, web-orriaren kodea 
kontrolatzailean exekutatuko da. 
 

➔ Kontrolatzaileak $herriGuztienZerrenda aldagaian herrien zerrenda 
gordeko du; ‘herrien_zerrenda_web.php’ web-orriko kode guztia 

kontrolatzailean itsatsi denez (require_once), web-orriko 

$herriGuztienZerrenda eta kontrolatzailearena aldagai bera dira. 
 

Ikuspegiak erabiltzaileari erakutsiko dizkion datuak, nahi eta nahi ez, 
kontrolatzaile batek eskuratu beharko ditu (modeloa erabiliz). Datu horiekin 
edozein kalkulu egin behar bada, hori ere kontrolatzailean egin beharko da. 
Alegia, datuak ezin dira inoiz web-orritik zuzenean datu-basera eskatu edo 
web-orrian bertan kalkulatu. 

 

   

3.13. Markoen (framework) erabilgarritasuna 

 

Orain arte, azpimarratu da zer garrantzizkoa den web-aplikazio bat programatzeko 

orduan sortuko diren fitxategien zereginak zehaztea, bai eta fitxategi horiek modu 

egokian antolatzea ere. Ikusi da MVC garapen-patroiak argi zehazten dituela lan hori 

egiteko irizpideak. Testuinguru horretan, programatzailearen lana errazteko 

asmoarekin, markoak agertuko dira. 
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MVC patroia eta PHP lengoaia darabilten hainbat marko daude eskuragarri gaur 

egun: Laravel, Symfony, Codeigniter, Yii, Zend Framework… 

 

Zer da markoa? 

 

Programatzaileari, web-aplikazio bat sortzeko, antolaera egokia eta hainbat 

baliabide eskaintzen dizkion txantiloi- eta erreminta-sorta da.  

 

Markoan, web-garatzaileak eginda aurkituko ditu bere kabuz programatu beharko 

lituzkeen elementu asko. Beraz, programatzaileak ez du denbora galduko ataza 

sinple eta errepikakorretan, eta, horrela, aplikazioa modu errazagoan sortzea 

ahalbidetuko dio markoak. 

 

Teknologia garatzen doan heinean, web-aplikazioak sortzean agertzen diren 

beharrak aldatuz doaz. Beraz, ezinbestekoa da markoak ere eboluzio hori jarraitzea; 

bide horretan, gero eta baliabide gehiago eskaintzen dituzte. Bestela, 

eboluzionatzen ez duten markoak desagertu egiten dira, eta haien ordez marko 

berriak agertzen dira.  

 

Markoak derrigorrezkoak al dira web-aplikazioak programatzeko? 

 

Ez. Web-aplikazio ongi egituratuak marko gabe programatu daitezke MVC 

garapenpatroiari jarraituta; adibidez, lan honetako 3.12 puntuko web-aplikazioa. Are 

gehiago, zerbitzari-inguruneko web-aplikazioak programatzen ikasten ari den 

edonork, markoekin lanean hasi baino lehen, markorik gabe datu-basearekin datu-

trukea egiten duen aplikazio bat garatzen jakin beharko luke. 

 

Web-aplikazioaren dimentsioa ere kontuan izan behar da markoak erabiltzeko 

erabakia hartzean: nahiz eta marko arin bat aukeratu, markoak berak ere baliabide 

batzuk erabiliko ditu; eta marko horren erabileraren ondorioz, web-aplikazio oso 

arina izan beharko lukeena astunagoa bihurtu daiteke. 

 

Mundu profesionalean garatzen diren web-aplikazio proiektuak, normalean, 

konplexutasun handikoak dira. Horren ondorioz, markoen erabilera oso hedatua 

dago. Kasu batzuetan, gainera, marko estandarrak erabili beharrean, enpresek 

espresuki sortutako marko propioak erabiltzen dituzte. 

  

Zer marko aukeratu? 

 

Etengabeko aldaketan bizi da web-aplikazioen mundua, eta, testuinguru horretan, 

programatzailearentzat ez da batere erraza marko bat edo bestea aukeratzea. 

Hortaz, zeri erreparatu behar zaio markoa aukeratzeko?  
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 Web-aplikazioak izango duen konplexutasunari. Marko batzuek askoz ere 

baliabide gehiago eskaini ditzakete, baina proiektuak izango dituen beharrak 

aztertu ondoren, dimentsio egokia duen markoa aukeratu behar da (lehenago 

esan bezala, markoak berak ere baliabideak kontsumitzen dituelako). 

 

 Markoak eskaintzen dituen bertsio berrien maiztasunari. Marko batzuk ez 

dute eboluzionatzen eta, azkenean, desagertu egiten dira. ‘Bizirik’ dauden 

markoak, normalean, bi eboluzio nagusi aurkezten dituzte urtero. 

 

 Erabiltzaile kopuruari. Zenbat eta marko erabiliagoa izan, orduan eta 

garatzaile-komunitate handiagoa edukiko du atzean. Horrek ezinbestean 

ekarriko du markoari buruzko dokumentazio ugariagoa aurkitzea sarean. 

 

Aipatutako hiru puntuez gain, kontuan izan behar da marko batekin aritzeko 

programatzaileak egokitzapen-lana egin behar duela. Hau da, markoa erabiltzen 

ikasi behar du, eta, marko bakoitzaren konplexutasunaren arabera, ikaste-kurba 

ezberdina izango da. 

 

3.14. Codeigniter markoa 

 

Lan honetan, bidaia-txartelak kudeatzeko web-aplikazio bat garatuko da; 

horretarako, Codeigniter markoa erabiliko da. Marko hori hautatu da, ikasteko erraza 

izateaz gain, oso erabilia eta arina delako. 

 

Markoak eskaintzen dituen baliabide gutxi batzuk erabiliko dira soilik: helburua ez da 

markoaren ezaugarri guztiak ikastea, baizik eta zerbitzari-inguruneko 

webaplikazioak programatzen ikastea. 

 

Zer behar da Codeigniter markoa erabiltzeko? 

 

Oso sinplea da Codeigniter markoarekin lanean hastea, beste batzuk ez bezala, ez 

duelako instalaziorik behar. Codeigniter markoarekin lan egiteko, pauso hauek eman 

behar dira: 

 

1. Codeigniter-en web-orri ofizialetik(https://codeigniter.com/) azken bertsioa 

deskargatu behar da. 

 

2. Fitxategia deskonprimatu eta ‘Codeigniter-x.x.xx’ karpeta zerbitzarira 

(C:\xampp\htocs\www\hasierakoak\) eramango da. 

 

3. Netbeans-en proiektua irekiko da. 

 

https://codeigniter.com/
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4. Proiektuak ‘framework’ izena dakar. Berrizendatu egin behar da. 

 

 
 

Kopiatu berri den guztia web-aplikazio bat da, guztiz funtzionala eta 

programatzailearentzat abiapuntua izango dena. Pauso guztiak ongi egin 

badira, web-nabigatzailean aplikazioaren helbidea idatziz gero, 

ongietorrimezua bistaratuko da. Bigarren puntuan zehaztutako karpeta 

erabiliz gero, web-aplikazioa exekutatzeko helbidea honako hau izango 

da: http://localhost/www/hasierakoak/Irale_Bidaiak_Codeigniter. 

 

 
  

http://localhost/www/hasierakoak/Irale_Bidaiak_Codeigniter
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Codeigniter ezagutzeko eta harekin lan egiten ohitzeko, 3.12 puntuko aplikazio bera 

programatuko da, baina Codeigniter erabiliz. Kodea deskargatzeko esteka, hemen. 

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

➔ Esteka horretan proiektu osoa deskargatuko da, datu-basea izan ezik. 
Proiektu horrek aurreko puntuko adibidean erabili den datu-base bera 
erabiliko du. 

 
➔ Zip fitxategia deskonprimatu ondoren, web-nabigatzailean aplikazioa 

exekutatu ahal izateko, web-zerbitzariaren direktorioan kopiatu behar 
da 09_Herrien_Zerrenda_Codeigniter karpetaren eduki osoa. 

 
➔ Herrien_zerrenda kontrolatzailea exekutatu behar da; horretarako: 

 
 

➔ Web-aplikazioaren hasiera-kontrolatzailea ‘herrien_zerrenda’ dela 
konfiguratu denez (‘routes’ fitxategian), honela ere ikus daiteke: 

 

  

 

Hasi baino lehen, proiektuan garrantzitsuenak izango diren ‘models’, ‘controllers’ 

eta ‘views’ karpetak non dauden argitu behar da: 

 

 
 

Datu-basearekin lan egiteko beharrezkoak izango diren datuak ‘Source 

files\application\config\database.php’ fitxategian zehaztu behar dira. 

 

 
 

 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0984353dcafe1bcfaa62aa6903429793
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Nola eta non sortu ‘Herriak’ klasea? 

 

‘Herriak’ klasea ‘models’ karpetan sortu behar da. Oraingo ‘Herriak’ klasearen eta 

3.12 puntuan programatutako ‘Herriak’ klasearen artean desberdintasun batzuk 

daude, Codeigniter markoak eskaintzen dituen baliabide batzuk erabiltzen direlako. 

 

 
 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Praktika ona da klasearen atributuak pribatu gisa programatzea eta haiek 
erabiltzeko ‘set/get’ metodoak sortzea (aurreko adibideetan egin den 
bezala). Baina, kodea sinplifikatzeko asmoz, klase honetan atributuak 
publikoak izango dira. Horrela, ‘set/get’ metodoak behar ez direnez, 
programa ulerterrazagoak idatziko dira.  
 
Codeigniter-ek baliabide ugari eskaintzen ditu datu-baseekin lan egiteko; 
adibidez, taula bateko informazio guztia zuzenean SELECT sententziarik 
gabe eraman daiteke aplikaziora:  

 
Lan honetan, kode ahalik eta estandarrena programatzeko asmoa 
dagoenez, ez da teknika hori erabiliko eta SQL sententziak exekutatuko dira 
beti. 

 

Nola eta non programatu kontrolatzailea? 

 

Kontrolatzailea programatzeko, 3.12 puntuan egin ez den bezala, klase bat sortu 

behar da ‘controllers’ karpetan. Kontrolatzaile baten helbidea web-nabigatzailean 

sartzean, Codeigniter markoak bertara jo eta index() metodoa exekutatuko du.  

 



 Hasierako argibideak 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 31 
 

 

 

O 
h 
a 
r 
r 
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Codeigniter markoaren hasierako konfigurazioa aldatu ezean, hasierako 
web-orria beti ongietorri-orria izango da, eta beste kontrolatzaile bat 
exekutatzeko, ‘/erroa/proiektuaren_izena/index.php/kontrolatzailea’ idatzi 
behar da; adibidez: 

 
 
 
Ongietorriaren ordez, web-aplikazioaren hasierako orria lehenesteko, 
‘Source Files/application/routes.php’ fitxategia aldatu behar da. 
 

 

 

Nola eta non programatu ikuspegia? 

 

Ikuspegi guztiak ‘views’ karpetan sortu behar dira. Aipatu den bezala, 

kontrolatzaileak bistaratu beharreko ikuspegia kargatuko du, bezeroari bidaltzeko. 

Horretaz gain, ikuspegi horrek beharko dituen datu guztiak datu-basetik hartu eta 

'data' array asoziatiboan gordeko ditu. Ikuspegiak 'data'-n dagoena irakurtzeko, 

dagokion identifikatzailea erabili beharko du, baina aldagai bat balitz bezala, hau 
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da, ‘$’ sinboloa aurrean jarriz. Beheko irudiko kodean foreach agindua aztertuta, 

argiago ikusiko da. 
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4. Bidaia-txartelen web-aplikazioa  

 

Orain arte, zerbitzari-inguruneko web-aplikazioak programatzeko teknika eta 

teknologietara hurbilketa egin duzu. Hemendik aurrera, bidaia-txartelen erreserba 

kudeatzeko web-aplikazio bat programatzeko prozesuaz baliatuz, web-aplikazioak 

garatzeko garrantzizko hainbat kontzeptutan sakonduko duzu. 

 

Web-aplikazioaren programazioak helburu didaktikoa izango du, hau da, 

programatzeko moduak oinarrizko kontzeptuak lantzeko helburua izango du. 

Gehienetan, soilik ezinbestekoak diren kode-lerroak idatziko dituzu; hau da, ez 

dituzu kontsideratuko aplikazio profesional batean kontuan hartu beharreko egoera 

asko, ezta haien trataera ere. 

 

Web-aplikazioa Codeigniter markoa erabiliz programatuko duzu. 

 

Web-aplikazioaren deskribapena 

 

Garatu beharreko web-aplikazioak aukera emango dio erregistratuta dagoen 

erabiltzaileari autobusez herri batetik bestera joateko bidaia-txartela erreserbatzeko. 

Horretaz gain, bidaia-txartel horren prezioa ere kalkulatuko du: jatorriko eta 

helmugako herrien artean egindako zona-aldaketa kopuruaren arabera egingo da 

kalkulu hori. Web-aplikazio honetan, kodea sinplifikatzeko asmoz, mugagabetzat 

hartuko da eska daitekeen txartel-kopurua. 

 

Erabiltzaileak aurrez egindako bidaien zerrenda ikusi ahal izango du. Hurrengo 

bidaiak (egiteko dituenak) ere ikusi ahal izango ditu; eta, horretaz gain, bidaia-

txartelak ezeztatzeko aukera izango du. Erabiltzaile berriak erregistratzeko aukera 

ere emango du web-aplikazioak. 

 

Administratzaileak administrazio-panelera sartzeko aukera izango du: bertatik, 

erabiltzaileak ezabatu eta pasahitzak aldatuko ditu. 

 

Web-aplikazioak erabiliko duen datu-basea honako hau izango da: 
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Bidaia-txartelak, web-aplikazioa eta datu-basea deskargatzeko esteka, hemen. 

 

Nondik abiatu programatzen hasteko? 

 

Beste edozein aplikazio programatzeko orduan bezala, deskribatu berri den 

webaplikazioa garatzeko, ‘banatu eta irabaziko duzu’ filosofiari eutsiko diozu. Hau 

da, ataza konplexua ataza txikitagotan banatuko duzu lana errazteko; web-

aplikazioa hainbat zatitan banatu, eta haietako bakoitzari web-aplikazio bat izango 

balitz bezala helduko diozu.  

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

➔ Datu-basera egiten diren kontsulta guztiak datu-basean programatu 
diren SQL prozeduren bidez egingo dituzu.  

 
➔ Web-aplikazioa programatzeko orduan, sarritan, oraindik programatu 

gabeko elementuak erabili beharko dituzu, edo haiei erreferentzia egin. 
Kasu horietan, dagokion elementua sortuta egongo balitz bezala jokatu 
beharko duzu, unean unekoa garatzen amaitzeko. Ondoren, oraindik 
sortu gabe dagoen elementu hori programatu beharko duzu. 

 

Web-aplikazioa garatzeko jarraitu beharreko pausoak 

 

4.1. Nola irudikatu datu-baseko taulak klaseen bidez 

  

Web-aplikazioaren abiapuntu posible bat modeloak sortzen hastea da; hori, berez, 

ez da web-aplikazioaren garapenaren atal bat, baina abiapuntu ona da. 

 

Sarreran aipatu bezala (3.11 puntuan), datu-baseko taula bakoitzak bere klasea izan 

beharko du: lau klase sortu beharko dituzu.  

 

Klase bakoitzeko atributuak datu-basean klaseari egokitutako taularen eremuetatik 

etorriko dira; eta haiez gain, zerrendak gordetzeko beste atributu bat egon behar da. 

Amaitzeko, taula bakoitzeko erlazio bakoitza adieraziko duen beste atributu bat egon 

beharko da. Atributu hori, erlazioaren arabera (1-1 edo 1-n), bi motatakoa izan 

daiteke: objektua edo objektu-zerrenda.  

 

Hori kontuan izanda, eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● Sor itzazu lau klaseak: ‘Prezioak’, ‘Erabiltzaileak’, ‘Herriak’ eta ‘Bidaiak’. 

 

 
 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f3289a724481c57ac20870ed664824eb
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● Jar itzazu, klase bakoitzean, soilik taulako eremuetatik datozen atributuak eta 

‘lista’ (jarri dena publiko).  

 

● Codeigniter erabiltzen duzunez, jarri ‘CI_model’ klasearen herentzia sortutako 

klase guztiei. 

 

● Web-aplikazioaren atal bakoitza programatzearekin batera, osa itzazu 

modeloak (erlazioen irudiak eta beharrezko metodoak). 

 

4.2. Nola egin erabiltzaileen saio-hasiera (Login) 

 

Erabiltzaileei web-aplikaziora sartzeko baimena emango edo ukatuko dien 

aplikazioaren atala da. 

 

Orain arte, hau ikasi duzu egiten: 
 

➔ MVC garapen-patroiari jarraituz, sortu beharreko kodea eginkizunaren 

arabera sailkatzen eta programatzen. 

➔ Datuak bidaltzen kontrolatzaile batetik ikuspegira. 

➔ Datu-basean SQL kontsultak exekutatzen (bertako informazioa 

irakurtzeko). 

 

Jarraian, hau ikasiko duzu egiten: 
 

➔ Datu-orrietako informazioa kontrolatzaileetan irakurtzen. 

➔ Datu-basean informazio berria gordetzen. 

➔ Saio-aldagaiak kudeatzen.  

➔ Cookie-ak erabiltzen. 

 

 

Saio-hasiera atala zatikatu egin behar duzu, azpiataletan banatuz. Horretarako, 

beheko irudian ageri den bezala, aplikazioak egin beharko dituen ataza nagusiak 

identifikatu behar dituzu. 
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Saio-hasiera programatzeko, lau kontrolatzaile eta lau ikuspegi erabiliko dituzu. 

Beheko diagraman, ikuspegiak (ikuspegi bakoitzak erabiltzaileari ematen dizkion 

aukerekin), kontrolatzaileak (kontrolatzaile bakoitzaren metodoekin) eta 

exekuziofluxua ageri dira. 

 

Geziek aplikazioa exekutatzean jarraitu daitezkeen bideak zehazten dituzte. 
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Hona hemen ikuspegiek duten itxura: 
 

4.2.1 saioHasieraWeb 4.2.2 erabiltzaileBerriaWeb 

 

 

4.2.3 hasieraOrriaWeb 4.2.4 erabiltzaileBerriOngietorriWeb 

 

 

 

Ikuspegi horietatik abiatuz, bakoitzaren garapena egingo duzu, banan-banan: 

weborriak sortu, eta haiei funtzionaltasuna emateko beharrezko tresnak 

programatuko dituzu (bai modeloan, bai kontrolatzailean).  
 

4.2.1. Nola egin ‘saioHasieraWeb’ ikuspegia 

 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Nabigatzailean web-aplikazioaren helbidea 
sartutakoan (web-orri lehenetsia da).  

➔ Erabiltzaileak saio-hasieran datu okerrak 
idatzitakoan. 

➔ Erabiltzaile berria sortzeko prozesuan, datu 
okerrak idatzitakoan. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘SaioHasiera’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ SaioHasiera/index() 
➔ SaioHasiera/egiaztatuErabiltzailea() 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Erabiltzaileak/sarreraDatuakEgiaztatu() 
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Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sor ezazu HTML web-orri bat Codeigniter-ekin sortu duzun proiektuaren ‘views’ 

karpetan, eta eman iezaiozu ‘saioHasieraWeb.html’ izena. 

 

● Web-orri horretan, sortu datu-orri bat eta esteka bat. Horretarako:  

 

○ Datu-orriak, erabiltzaile-izena eta pasahitza sartzeko, bi testukoadro eta 

botoi bat txertatu behar dituzu. Datu-orriak POST metodoa erabiliz 

bidaliko dio informazioa kontrolatzaileari. 

■ Oso garrantzitsua da datu-orriko elementu bakoitzari izen egokia 

ematea. 

 

○ Estekak erabiltzaile berriak erregistratzeko balioko du, eta zer 

kontrolatzaile exekutatuko duen zehaztu beharko duzu.  

■ Kontrolatzaile hori geroago programatuko duzu, 4.2.2 puntuan.   

 

 
 

 

O 
h 
a 
r 
r 
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Zergatik POST? 
 
Datu-orriek GET eta POST metodoen bidez bidali dezakete informazioa: 
 
➔ GET: Nabigatzaileko helbide-barran, bidalitako informazioa ageri da. 

➔ POST: Bidali den informazioa ez da ageri helbide-barran. 

 
Erabiltzailearen pasahitza bidaltzean, ez da komeni web-nabigatzailearen 
helbide-barran irakurgai gelditzea. 
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Zer programatu ‘SaioHasiera’ kontrolatzailean 

 

Sortuko duzun web-aplikazioaren kontrolatzaile lehenetsia da, eta bi metodo ditu: 

‘index()’ eta ‘egiaztatuErabiltzailea()’.  

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘Saio-hasiera’ izeneko klasea (‘CI_Controller’ 

klasetik jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: web-aplikazioak erakutsiko duen 

lehen web-orria kargatzea (‘saioHasieraWeb’).  

 

 
 

● Sortu ‘egiaztatuErabiltzailea()’ metodoa. Haren eginkizuna: 1) datu-basean 

egiaztatzea erabiltzaileak datu-orrian idatziko dituen erabiltzaile-izena eta 

pasahitza; 2) eta egiaztatzea gertatzen bada, erabiltzaile horrentzat 

saioaldagaiak sortzea. Horretarako: 

 

○ Irakurri POST bidez jasoko den datu-orriko informazioa. 

 

 
 

○ Sortu ‘Erabiltzaile’ (modeloa) klaseko objektu bat, eta, objektu horretan, 

sartu datu-orriko erabiltzaile-izena eta pasahitza. 

 

 
  

○  Egiaztatu informazio hori datu-basean dagoela. 
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O 
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Datuak egiaztatzeko, ‘Erabiltzaileak’ klaseko ‘sarreraDatuakEgiaztatu’ 
metodoa erabili da. 
 
➔ Metodo horrek datuak egiaztatzen ez baditu, -1 balioa itzuliko du. 

➔ Datuak egiaztatzen baditu, erabiltzaileari dagokion ‘idErabiltzaile’ 
balioa itzuliko du. 

 
Kontrolatzailea programatzeko orduan, ez da derrigorrezkoa metodo hori 
eginda edukitzea. Zer egingo duen jakinda, programatuta egongo balitz 
bezala jokatuko duzu. Gero, kontrolatzailea programatzen amaitzean, 
klasera jo eta metodo hori sortuko duzu. 

 

○ Erabiltzaile-izen eta pasahitz hori datu-basean aurkitu ez badira, kargatu 

ezazu hasiera-orria. 

 

 
 

○ Erabiltzaile-izen eta pasahitz hori datu-basean aurkitu badira, sortu 

saioaldagaiak eta kargatu erabiltzailearen hasiera-orria (saio-aldagaien 

garrantzia ‘HasieraOrria’ kontrolatzailea garatzean azalduko da).  
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Zer programatu ‘Erabiltzaileak’ modeloan 

 

Sor ezazu ‘sarreraDatuakEgiaztatu()’ metodoa. Haren eginkizuna: 1) egiaztatzea 

kontrolatzaileak objektuan gorde duen erabiltzaile-izena (erabiltzaileak datu-orrian 

sartu duena) datu-baseko ‘erabiltzaileak’ taulan dagoela; eta 2) egiaztatzea datu-

baseko pasahitza objektuan dagoenarekin bat datorrela. Datuak aurkitu badira, 

erabiltzaile izen horri dagokion ‘idErabiltzaile’ eremuko balioa itzuliko du 

metodoak; bestela, -1 balioa itzuliko du. 

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Lan honetan, datu-baseari egingo zaizkion eskaera guztiak datu-basean 
bertan gordetako prozeduren bitartez egingo zaizkio. Beraz, prozedura 
horiek ere sortu beharko dituzu, beharra sortzen denean. Hala ere, lan hori 
eginda aurkituko duzu aplikazio amaituarekin batera eskuragarri duzun 
datu-basean. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● Hasi baino lehen, ezarri itzazu datu-basera konektatzeko datu egokiak 

‘database.php’ konfigurazio-fitxategian. 

 

● Konektatu datu-basearekin, eta exekuta ezazu SQL kontsulta, egiaztatzeko ea 

objektuan gordetako erabiltzaile-izenari ‘Erabiltzaileak’ taulan erregistrorik 

dagokion ala ez. 

 

 
 

○ Kontsulta horrek erregistroren bat aurkitzen badu, erregistro horren datu 

guztiak itzuliko ditu. Erabiltzailearen identifikatzailea, enkriptatutako 

pasahitza eta izen-abizenak, alegia. Bestela, ez du ezer itzuliko. 

 

● Egiaztatu kontsultak erregistrorik itzuli duen ala ez. 
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● Erregistro bat itzultzen bada, web-aplikazioaren erabiltzaileak idatzitako 

pasahitza eta datu-basekoa konparatu behar dira. Horretarako, erabili ezazu 

password_verify funtzioa. Pasahitza egiaztatu bada, metodoak 

erabiltzailearen identifikatzailea itzuliko du; bestela, -1 balioa itzuliko du. 

 

 
 

4.2.2. Nola egin ‘erabiltzaileBerriaWeb’ ikuspegia 

 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Hasiera-orriko ‘Berria al zara?’ estekan 
sakatzen duenean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘ErabiltzaileBerria’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ ErabiltzaileBerria/index() 
➔ ErabiltzaileBerria/erabiltzaileaGorde() 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Erabiltzaileak/erabiltzaileIzenaEgiaztatu() 
➔ Erabiltzaileak/gorde() 

 

Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sor ezazu, ‘views’ karpetan, ‘erabiltzaileBerriaWeb.php’ web-orria. Web-orri 

horrek erabiltzaileak bere datuak sartu ahal izateko datu-orria izango du soilik.  
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Zer programatu ‘ErabiltzaileBerria’ kontrolatzailean? 

 

Kontrolatzaileak bi metodo izango ditu: ‘index()’ eta ‘erabiltzaileaGorde()’. 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ezazu ‘ErabiltzaileBerria’ izeneko klasea 

(‘CI_Controller’ klasetik jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: erabiltzaileak ‘Berria al zara?’ 

estekan sakatzean, ‘erabiltzaileBerriaWeb’ web-orria kargatzea. 

 

○ Soilik $this->load->view('erabiltzaileBerriaWeb'); agindua programatu 

beharko duzu. 

 

● Sortu ‘erabiltzaileaGorde’ metodoa. Haren eginkizuna: 1) egiaztatzea gorde 

nahi den erabiltzaile-izen berri hori libre dagoela, eta 2) egiaztatzea 

erabiltzaileak sartu dituen bi pasahitzak berdinak direla. Eta bi baldintza horiek 

betetzen badira, erabiltzaile berri hori datu-basean gorde eta ‘ongietorriWeb’ 

web-orria kargatuko du. Bestela, hasiera-orrira itzuliko da. 

 

○ Irakurri datu-orritik jaso den informazioa, sortu ‘Erabiltzaileak’ klaseko 

objektu bat, eta sartu bertan irakurritakoa. 

 

 
 

○ Egiaztatu bi pasahitzak berdinak direla eta erabiltzaile-izena erabili gabe 

dagoela. Baldintza horiek betetzen badira, gorde objektuko informazioa 

datubasean eta kargatu ongietorri web-orria (azpimarratutako metodoak 

modeloan programatuko dituzu). Baldintzetako bat ez bada betetzen, joan 

hasiera-orrira. 
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Zer programatu ‘Erabiltzaileak’ modeloan? 

 

Azken irudian azpimarraturik ageri diren bi metodo horiek sortu behar dituzu: 

‘erabiltzaileIzenaEgiaztatu()’ eta ‘gorde()’. 

 

● Sortu ‘erabiltzaileIzenaEgiaztatu()’ metodoa. Haren eginkizuna: egiaztatzea 

objektuan dagoen erabiltzaile-izena ez dagoela datu-basean. Hala bada, 1 

balioa itzuliko du; bestela, 0 balioa itzuliko du. 

 

○ Konektatu datu-basearekin, eta egiaztatu ea objektuan gordeta dagoen 

erabiltzaile-izenari ‘Erabiltzaileak’ taulan erregistrorik dagokion ala ez. 

 

 
 

○ Egiaztatzeko db->query()funtzioak ez duela aurkitu informaziorik datu-

basean, erabili ezazu num_rows() agindua. Hark 0 balio duenean, 

esan nahi du ez dela aurkitu objektuan gordetako erabiltzaile-izen hori 

datu-basean. Orduan, metodoak 1 balioa itzuliko du; bestela, 0 balioa 

itzuliko du. 
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● Sortu ‘gorde()’ metodoa. Haren eginkizuna da objektuaren atributuetako 

datuak datu-basean gordetzea. Datua ongi gordetzen bada, 1 balioa itzuliko du; 

bestela, 0 balioa itzuliko du.  

 

○ Erabiltzaileen pasahitzak enkriptatuta gorde behar dira datu-basean; 

hortaz, enkriptatu ezazu objektuko pasahitza password_hash agindua 

erabiliz. 

 

 
 

○ Konexioa egin ondoren, datuak gordetzeko prozedura exekutatzearekin 

batera, egiaztatu ezazu query() aginduak itzuli duen emaitza. Emaitza 

horren arabera, metodoak 0 edo 1 balioa itzuliko du. 

 

 
 

4.2.3. Nola egin ‘hasieraOrriaWeb’ ikuspegia 

 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Saio-hasierako web-orrian erabiltzaile-izen 
eta pasahitz egokia sartzen dituenean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘HasieraOrria’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ HasieraOrria/index() 
➔ SaioAmaiera/index() 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Ez dira erabiliko. 

 

Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sortu ‘hasieraOrriaWeb.php’ web-orria ‘views’ karpetan.  

 

● Web-orri horrek kontrolatzaileak emango dizkion bi aldagai erabiliko ditu: bata, 

erabiltzaile-izena gordeko duena; bestea, azken bisita-data gordeko duena.  
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Aldagai horiek baliatuz, erabiltzaileari ongietorri-mezua eta azken bisitaren data 

eman behar zaizkio.  

 

 
 

● Sortu estekak, erabiltzaileari aplikazioan hiru ataza egiteko aukera emateko. 
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Zer programatu ‘HasieraOrria’ kontrolatzailean 

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Zer dira cookie-ak? 
 
Web-zerbitzari batek erabiltzailearen ordenagailuan idatziko dituen 
testufitxategi txikiak dira. Cookie-en erabileraren adibide bat honako hau 
da: aurreko saio batean, erabiltzaileak hizkuntza bat aukeratu du web-orri 
bat bistaratzeko; aukeratutako hizkuntza cookie batean gordetzen da, eta 
hurrengo saioan, web-zerbitzariak cookie-an gordetako hizkuntzan 
erakutsiko dio web-orria bezeroari. 
 
Zertarako dira saio-aldagaiak? 
 
Saio-aldagaiei esker, izena eta pasahitza behin idatzita, erabiltzaileak 
aukera izango du web-aplikazio baten atal guztiak erabiltzeko.  
 
Adibidez, Google-ren erabiltzaile datuak behin sartuta, erabiltzaileak bere 
posta elektronikoa, Drive biltegia, egutegia… erabili ahal izango ditu, behin 
eta berriz bere burua identifikatzen ibili gabe. 
 
Nola erabiltzen dira saio-aldagaiak? 
 
➔ PHP programazio-lengoaian saio-aldagaiekin lan egin ahal izateko, 

session_start() agindua erabili behar da.  

 
➔ Hori eginda, cookie berezi batek (PHPSESSID) erabiltzailearen 

ordenagailuan marka bat utziko du. Unean uneko cookie-ak ikusteko, 
bezeroaren ordenagailuaren web-nabigatzailean F12 sakatu behar da 
eta biltegiratze-aukera zabaldu. 

 

 
 

➔ Web-zerbitzariak ‘$_SESSION’ aldagai globala erabiliko du (adibidez, 
erabiltzaile-izena gordetzeko). 

 
➔ Gorde den informazio hori PHPSESSID cookie-arekin erlazionatuko du 

web-zerbitzariak. 
 

➔ PHPSESSID cookie-a dagoen bitartean, web-zerbitzariak 
‘$_SESSION’ aldagaiko informazioa egiaztatzen jarraitu dezake 
webaplikazioaren edozein fitxategitik. Horren ondorioz, adibidez, 
weborri pertsonal bat erakutsi baino lehen, web-zerbitzariak egiaztatu 
ahal izango du erabiltzaile horrek lehenago bere izena eta pasahitza 
sartu dituen ala ez. 

 
➔ Saio-aldagaiek 1440 segundoko iraungitze-denbora dute lehenetsita.  

 

Kontrolatzaileak metodo bakarra izango du: ‘index()’. 
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Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘HasieraOrria.php’ izeneko klasea (‘CI_Controller’ 

klasetik jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: erabiltzaileak saioa hasita badu, 

web-aplikazioaren hasiera-orria kargatzea (cookie bat erabiliz, web-orriari 

azken bisita-data emanda). Bestela, saio-hasiera egiteko web-orria kargatzea. 

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Bezeroaren web-nabigatzailean, hasiera-orriaren helbidea saioa hasi gabe 
idatziz gero (http://localhost/Bidaia-txartelak/index.php/HasieraOrria/), ez da 
orri hori kargatuko: saio-hasierako web-orria bistaratuko da. 
Nahiz eta ez den berriz aipatuko, ohar hau beste kontrolatzaile guztietan 
ere izan beharko da kontuan. 

 

○ Saio-aldagaiak erabili ahal izateko, idatzi session_start() agindua 

(agindu hori erabiltzeko orduan, komeni da jada saio-aldagairik existitzen 

den ala ez egiaztatzea). 

 

○ Egiaztatu ezazu ‘idErabiltzaile’ eta ‘erabiltzaileIzena’ izeneko 

saioaldagaiak sortuta daudela. Programatu itzazu honako agindu hauek 

baldintza hori betetzen den kasuetarako: 

 

■ Gorde saio-aldagaietako datuak 'data' array-an (ikuspegia 

kargatzean, datu horiek emango zaizkio). 

 

 
 

■ Bezeroaren ordenagailuan, ‘azkena’ izeneko cookie-a badago, gorde 

ezazu bertako informazioa aldagai arrunt batean (irudian, ‘cookie’ 

aldagaia) gero ikuspegiari emango zaion 'data' array-an txertatzeko.  

■ Azken saioari buruzko informaziorik aurkitu ez bada, gorde ezazu 

"Ez da informaziorik aurkitu" mezua aldagai horretan.  
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■ Gorde ezazu uneko data (setcookie agindua erabiliz) ‘azkena’ 

cookie-an; horrela, hurrengo saiorako informazio hori eskuragarri 

egongo da. Ondoren, gorde 'data' array-an ‘cookie’ aldagaiko 

informazioa, eta kargatu ezazu ‘hasieraOrriaWeb’ web-orria. 

 

  
 

○ If aginduan zehaztutako baldintza betetzen ez denean, ezabatu itzazu 

egon litezkeen saio-aldagai guztiak, eta exekutatu ezazu hasiera-orria 

kargatuko duen kontrolatzailea.  

 

 
 

Zer programatu ‘SaioAmaiera’ kontrolatzailean 

 

Kontrolatzaileak metodo bakarra izango du, index(). 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘SaioAmaiera.php’ izeneko klasea (‘CI_Controller’ 

klasetik jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: saio-aldagaien array-an egon 

litekeen edozein saio-aldagai ezabatzea eta ‘PHPSESSID’ cookie-a bera 

kentzea. 

 

○ Saio-aldagaiak erabili ahal izateko, idatzi session_start() agindua 

(agindu hori erabiltzeko orduan, komeni da saio-aldagairik existitzen den 

ala ez egiaztatzea). 
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○ Ezabatu saio-aldagaiak gordetzen dituen array-a session_destroy() 

agindua erabiliz.  

 

○ Agindu horrek ez du ezabatuko ‘PHPSESSID’ cookie-a; beraz, ezabatu 

‘PHPSESSID’ ere, setcookie aginduarekin pasatutako iraungitze-data 

bat ezarriz. 
 

 
 

○ Exekutatu hasiera-orria kargatuko duen kontrolatzailea, header 

("Location: /Bidaia-txartelak/") agindua erabiliz. 

 

4.2.4. Nola egin ‘ErabiltzaileBerriaOngiEtorriWeb’ ikuspegia 

 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Web-aplikaziorako erabiltzaile berria sortzen 
duenean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘ErabiltzaileBerria’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ ErabiltzaileBerria/erabiltzaileaGorde 
➔ SaioHasiera/egiaztatuErabiltzailea 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Erabiltzaileak/sarreraDatuakEgiaztatu() 

 

Web-orria sortzeko pausoak 

 

Ikuspegi hau sortzeko, 4.2.1 puntuko web-orriaren oso antzeko bat sortu behar 

duzu. Desberdintasunak ikusteko, jo ezazu 4.2 puntuko hasierako irudietara. 

 

Kontrolatzaileari eta modeloari dagokienez, 4.2.1 puntuan egindako berak 

erabiltzen direnez, ez duzu berririk programatu behar. 

  



 Bidaia-txartelen web-aplikazioa 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 51 
 

4.3. Nola egin bidaia-txartel berriak erreserbatzeko atala 

 

Saioa hasi duen erabiltzaileari bidaia-txartelak erreserbatzeko aukera emango dion 

web-aplikazioaren atala da. 

 

Orain arte, hau ikasi duzu egiten: 
 

➔ MVC garapen-patroiari jarraituz, sortu beharreko kodea eginkizunaren 

arabera sailkatzen eta programatzen. 

➔ Datuak bidaltzen kontrolatzaile batetik ikuspegira. 

➔ Datu-basean SQL kontsultak exekutatzen (bertako informazioa 

irakurtzeko). 

➔ Datu-orrietako informazioa kontrolatzaileetan irakurtzen. 

➔ Datu-basean informazio berria gordetzen. 

➔ Saio-aldagaiak kudeatzen.  

➔ Cookie-ak erabiltzen. 

 

Jarraian, hau ikasiko duzu egiten: 
 

➔ Web-orrian <select> elementu dinamikoak txertatzen. 

➔ Informazioa datu-basean gorde eta aldi berean datuak itzuliko dituzten 

SQL prozedurak web-aplikaziotik exekutatzen. 

➔ Erreserbaren konfirmazio-orrian dagoenean, erabiltzaileak web-orri horren 

birkarga egiten badu, erreserba hori bigarrenez datu-basean gordetzea 

eragozten. 

➔ URL helbidean datuak txertatzen. 

 

 

Web-aplikazioaren atal hori zatikatu egin behar duzu, azpiataletan banatuz. 

Horretarako, beheko irudian ageri den bezala, aplikazioak egin beharko dituen ataza 

nagusiak identifikatu behar dituzu. 
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Txartel-erreserba egiteko atala programatzeko, modeloko klaseetan gehitu beharko 

duzunaz gain, bi ikuspegi eta bi kontrolatzaile berri sortu behar dituzu. 
 

Diagrama honetan, ikuspegiak (ikuspegi bakoitzak erabiltzaileari ematen dizkion 

aukerekin), kontrolatzaileak (kontrolatzaile bakoitzaren metodoekin) eta 

exekuziofluxua ageri dira. 
 

 
Geziek aplikazioa exekutatzean jarraitu daitezkeen bideak zehazten dituzte. 

 

Hona hemen ikuspegiek duten itxura: 

 

  

4.3.1 txartelBerriaWeb 4.3.2 txartelBerriaKonfirmazioaWeb 

 

4.3.1. Nola egin ‘txartelBerriaWeb’ ikuspegia 

 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Hasiera-orrian dagoela, erabiltzaileak 
bidaia-txartel berria lortzeko aukeran 
sakatzean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘TxartelBerria’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ TxartelBerria/index() 
➔ TxartelBerria/gorde() 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Herriak/getListaLerroDenekin() 
➔ Herriak/getDatuakIdJakinda() 
➔ Bidaiak/gorde() 
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Web-orria sortzeko pausoak 
 

● Sortu ‘txartelBerriaWeb.php’ web-orria ‘views’ karpetan.  
 

● Programatu ezazu web-orriaren <header> atala, ‘hasieraOrriaWeb.php’ orrian 

egin bezala. 
 

● Sortu datu-orri bat. 

○ Erabiltzaileak bertan sartutako informazioa ‘TxartelBerria’ kontrolatzaileko 

‘gorde()’ metodora bideratuko du datu-orri horrek. 
 

 
 

● Sortu itzazu bi aukeraketa-zerrenda (<select>) datu-orrian. 
 

○ Elementu horien helburua hauxe da: erabiltzaileari aukeran dituen herriak 

erakustea, jatorri- eta helmuga-herriak aukeratzeko. 
 

○ Herri-zerrenda hori ‘TxartelBerria’ kontrolatzaileari esker helduko zaio 

web-orriari, ‘herrienZerrenda’ izeneko aldagaian. 
 

○ Bi aukeraketa-elementuek herrien zerrenda bera erabiliko dute. 
 

○ Aukeraketa-zerrendek, alde batetik, erabiltzaileari aukeratutako herriaren 

izena erakutsiko diote, eta, bestetik, herri horri dagokion balioa (‘idHerri’ 

atributua) emango diote datu-orriari.  
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● Txertatu itzazu datu-orrian data-motako testu-koadro eta botoi bana. 

 

 
 

Zer programatu ‘TxartelBerria’ kontrolatzailean 

  

Kontrolatzaileak bi metodo izango ditu: ‘index()’ eta ‘gorde()’. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘TxartelBerria.php’ izeneko klasea (‘CI_Controller’ 

klasetik jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: datu-basetik herri guztien zerrenda 

jaso, eta ‘data’ array-an sartzea. Gero, ‘'txartelBerriaWeb' web-orria kargatzea. 

 

○ Sortu ‘Herriak’ klaseko objektu bat. 

○ Exekutatu herri guztien zerrenda itzuliko duen metodoa (metodoa 

modeloan garatuko duzu), eta sartu jasoko diren datuak ‘data’ array-an .  

○ Kargatu ‘txartelBerriaWeb’ web-orria. 

 

 
 

● Sortu gorde() metodoa. Haren eginkizuna: 1) erabiltzaileak datu-orrian 

sartutako informazioa irakurtzea; 2) jatorritik helmugaraino dauden 

zonaaldaketen arabera, bidaia-txartelari dagokion ‘idPrezio’ atributua 

kalkulatzea; 3) informazioa gordetzea datu-basean, ‘Bidaiak’ klaseko (modeloa) 

objektu baten bitartez; 4) konfirmazio-orria kargatzea. 

 

○ Irakurri ezazu datu-orritik datorren informazioa. 
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○ Sortu itzazu ‘Herriak’ klaseko bi objektu eta ‘Bidaiak’ klaseko beste bat. 

Lehen bi objektuak erabiltzaileak aukeratutako jatorriarentzat eta 

helmugarentzat izango dira. Azkena, berriz, kontrolatzaileak sortuko duen 

bidaia-txartel berriarentzat. 

 

○ Kalkulatu jatorri- eta helmuga-herrien arteko zona-aldaketa kopurua 

(bidaia-txartelaren ‘idPrezio’ atributua izango da datu hori). Horretarako, 

lortu herri bakoitzaren zona-zenbakia (datu-orritik ‘idHerri’ jaso dela 

kontuan hartuz) eta egin bien arteko kenketa (emaitzan zenbaki 

negatiboak saihesteko, hartu kenketa horren balio absolutua).  

 

 
 

○ Sartu informazio guztia ‘Bidaiak’ klaseko objektuan eta gorde ezazu 

datubasean (sortu modeloaren ‘gorde()’ metodoa, kontrolatzailea 

amaitzean). 
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○ Kargatu ezazu konfirmazio-orria; konfirmazio-orriari gorde berri den 

bidaia-txartelari dagokion ‘idBidaia’ datua eman behar zaio (URL 

helbidearen bidez). 

 

 
 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

➔ Oraindik programatu ez duzun ‘Bidaiak’ klaseko ‘gorde()’ metodoak, 
informazioa datu-basean gordetzeaz gain, datu bat itzuliko du: 
gordetako bidaia-txartelari dagokion ‘idBidaia’ identifikatzailea.  

 
➔ Datu hori (gaineko irudian ageri den bezala, URL helbidean txertaturik) 

konfirmazio-orria kargatuko duen ‘txartelBerriaKonfirmazioa’ 
kontrolatzaileari emango zaio. 

 

Zer programatu ‘Herriak’ modeloan? 

 

Bi metodo programatuko dituzu: ‘getListaLerroDenekin()’ eta 

‘getDatuakIdJakinda()‘. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● Sortu ‘getListaLerroDenekin()’ metodoa. Haren eginkizuna: datu-baseko 

‘Herriak’ taulan dauden lerro bakoitzarekin, objektu bana sortzea, eta zerrenda 

hori itzultzea. 

 

○ Konektatu datu-basera eta exekutatu datu-baseari informazio-eskaera 

egingo dion prozedura.  

 

 
 

○ Programatu iterazio-agindua, jasotako datu bakoitzarekin objektu bat 

sortzeko eta zerrendan gordetzeko. Amaitzeko, idatzi zerrenda hori 

itzuliko duen return agindua. 
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● Sortu ‘getDatuakIdJakinda()’ metodoa. Haren eginkizuna: soilik ‘idHerri’ datua 

gordeta duen objektuan, ‘idHerri’ horri dagozkion beste atributu guztiak sartzea. 

Eginkizuna betez gero, metodoak 1 balioa itzuliko du; bestela, 0 balioa. 

○ Konektatu datu-basera eta exekutatu datu-baseari informazio eskaera 

egingo dion prozedura. 

  

 
 

○ Hasieratu metodoak itzuliko duen balioa gordeko duen aldagaia. 

 

○ Datu-basean ‘idHerri’ datuarekin bat datorren erregistrorik aurkitu bada, 

sartu itzazu datuak objektuan; eta eman 1 balioa metodoak itzuliko duen 

balioa gordeko duen aldagaiari. 
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Zer programatu ‘Bidaiak’ modeloan? 

 

● Sor ezazu ‘gorde()’ metodoa. Haren eginkizuna: datu-basean gordetzea 

‘Bidaiak’ klaseko objektuaren atributuetako informazioa. Datua ongi gordetzen 

bada, datu-baseko prozedura exekutatzean jasoko den ‘idBidaia’ datua 

(bidaiatxartel horri dagokion identifikatzailea) itzuliko du; bestela, 0 balioa 

itzuliko du.  

 

○ Konexioa egin ondoren, datuak gordetzeko prozedura exekutatzearekin 

batera, egiaztatu ezazu query() aginduak itzuli duen emaitza. Emaitza 

horren arabera, metodoak 0 balioa edo jasotako datua (bidaia-txartel horri 

dagokion ‘idBidaia’) itzuliko du. 

 

 
  

 

4.3.2. Nola egin ‘txartelBerriaKonfirmazioaWeb’ ikuspegia 

   

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Bidaia-txartel bat gordetzeko agindua 
ematen duenean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘TxartelBerriaKonfirmazioa’ 
kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ TxartelBerriaKonfirmazioa/index() 
➔ HasieraOrria/index() 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Ez dira erabiliko. 
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Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sortu ezazu ‘txartelBerriaKonfirmazioaWeb.php’ web-orria ‘views’ karpetan.  

 

● Programatu ezazu web-orriaren goiburuaren (header) atala, 

‘hasieraOrriaWeb.php’ orrian egin bezala. 

 

● Erakutsi pantailan ‘TxartelBerriaKonfirmazioa’ kontrolatzailetik jaso den mezua; 

mezu horrek gordetako bidaia-txartelaren ‘idBidaia’ identifikatzailea edo 

erroremezu bat gordeko du. 

 

● Sortu ‘HasieraOrria’ kontrolatzailea exekutatuko duen esteka (hasiera-orrira 

itzultzeko aukera emateko erabiltzaileari). 

 

 
 

Zer programatu ‘TxartelBerriaKonfirmazioa’ kontrolatzailean 

  

Kontrolatzaileak metodo bakarra izango ditu: ‘index()’. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘TxartelBerriaKonfirmazioa.php’ izeneko klasea 

(‘CI_Controller’ klasetik jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: ‘txartelBerriaKonfirmazioaWeb.php’ 

web-orriak erakutsiko duen mezua sortzea (‘TxartelBerria’ kontrolatzailetik 

jasoko den datua erabiliz) eta web-orria kargatzea. 

 

○ Irakurri URL helbidean txertatuta bidalitako datua (bidaia-txartelaren 

‘idBidaia’).  

■ 0 balioa jasotzeak esan nahi du bidaia-txartela ezin izan dela 

datubasean gorde. 
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URL helbidean txertatuta dagoen datu hori irakurtzeko,  

filter_input (INPUT_GET,'idBidaia') agindua erabili behar da.  

 

○ Sortu ezazu (jasotako datuaren arabera) konfirmazio-orriari bidaliko zaion 

mezua. 

 

 
○ Sartu itzazu ‘mezua’ aldagaiaren eta saio-aldagaiaren datuak ‘$data’ 

array-an. 

 

○ Kargatu ‘txartelBerriaKonfirmazioaWeb’ web-orria. 
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4.4. Nola egin ‘Nire hurrengo bidaiak kudeatu’ atala 

 

Saioa hasi duen erabiltzaileari erreserbatuta dituen bidaia-txartelak ezabatzeko 

aukera emango dion web-aplikazioaren atala da. 

 

Orain arte, hau ikasi duzu egiten: 
 

➔ MVC garapen-patroiari jarraituz, sortu beharreko kodea eginkizunaren 

arabera sailkatzen eta programatzen. 

➔ Datuak bidaltzen kontrolatzaile batetik ikuspegira. 

➔ Datu-basean SQL kontsultak exekutatzen (bertako informazioa 

irakurtzeko). 

➔ Datu-orrietako informazioa kontrolatzaileetan irakurtzen. 

➔ Datu-basean informazio berria gordetzen. 

➔ Saio-aldagaiak kudeatzen.  

➔ Cookie-ak erabiltzen. 

➔ Web-orrian <select> elementu dinamikoak txertatzen. 

➔ Informazioa datu-basean gorde eta aldi berean datuak itzuliko dituzten 

SQL prozedurak web-aplikaziotik exekutatzen. 

➔ Erreserbaren konfirmazio-orrian dagoenean, erabiltzaileak web-orri horren 

birkarga egiten badu, erreserba hori bigarrenez datu-basean gordetzea 

eragozten. 

➔ URL helbidean datuak txertatzen. 

 

Jarraian, hau ikasiko duzu egiten: 
 

➔ Bi taulen arteko erlazioa sortzen modeloko klase batean, erlazio hori 

osatzen duten beste klaseko objektuen eta objektu-zerrenden bidez. 

➔ Web-orrian irudiak txertatzen. 

➔ Markoek klaseetako metodoei parametroak bidaltzeko baliatzen duten 

sistema erabiltzen. 

 

 

Web-aplikazioaren atal hori zatikatu egin behar duzu, azpiataletan banatuz. 

Horretarako, irudian ageri den bezala, aplikazioak egin beharko dituen ataza 

nagusiak identifikatu behar dituzu. 
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Bidaia-txartelen kudeaketa egiteko atala programatzeko, bi metodo izango dituen 

kontrolatzaile berri bat eta ikuspegi berri bat sortu behar dituzu. Beheko diagraman, 

ikuspegiak (ikuspegi bakoitzak erabiltzaileari ematen dizkion aukerekin), 

kontrolatzaileak (kontrolatzaile bakoitzaren metodoekin) eta exekuzio-fluxua ageri 

dira: 

 

 
Geziek aplikazioa exekutatzean jarraitu daitezkeen bideak zehazten dituzte. 
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Hona hemen ikuspegiak duen itxura: 

 

 

4.4.1 bidaienKudeaketaWeb 

 

4.4.1. Nola egin ‘bidaienKudeaketaWeb’ ikuspegia 

 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Hasiera-orrian dagoela, erabiltzaileak 
hurrengo bidaiak kudeatzeko aukeran 
sakatzean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘BidaienKudeaketa’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ BidaienKudeaketa/index() 
➔ BidaienKudeaketa/ezabatu() 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Bidaiak/ezabatu() 
➔ Bidaiak/getErabiltzailearenBidaiak(p1,p2)* 
➔ Erabiltzaileak/getBidaiak(p1)* 

 
* Parametroak jasoko dituzte. 

 

Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sortu ‘bidaienKudeaketaWeb.php’ web-orria ‘views’ karpetan.  

 

● Programatu web-orriaren <header> atala, ‘hasieraOrriaWeb.php’ orrian egin 

bezala. 

 

● Sortu taula bat saioa hasi duen erabiltzailearen hurrengo bidaia-txartel guztiak 

bistaratzeko. 

○ Sortu ezazu taularen goiburua. 
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○ Bidaia-txartel guztiak ‘hurrengoBidaiak’ izeneko ‘Bidaiak’ klaseko 

objektuen zerrenda batean helduko dira web-orrira. Beraz, erabili ezazu 

foreach iterazio-agindua zerrendako datuak taulan bistaratzeko. 
 

■ Zerrendako objektu bakoitzean, taulen arteko erlazioak zehaztuko 

direnez, hiru objektu gordeko dira: jatorria, helmuga eta prezioa. 

Objektu bakoitzetik, soilik beharrezkoa den informazioa erakutsi 

behar duzu web-orrian. 
 

 
 

○ Bidaia-txartel bakoitzaren datuak erakusteaz gain, eman aukera 

erabiltzaileari bidaia-txartel hori ezabatzeko. 
 

■ Txertatu ezazu zaborrontzi baten irudia txartel bakoitzaren 

prezioaren ondoan. Horretarako, sortu ‘images’ izeneko karpeta bat 

‘source files’ karpeta barruan eta sar ezazu bertan zaborrontziaren 

irudia. 
 

■ Irudi horrek esteka izan behar du web-orrian, eta, esteka horren 

bitartez, eman iezaziozu kontrolatzaileari ezabatu nahi den 

bidaiatxartelaren ‘idBidaia’ datua (bidaia-txartel bakoitzarentzako 

URL bana sortu beharko duzu). 
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➔ URL helbidean datuak GET metodoarekin (modu tradizionalarekin) 
bidaltzeko aukera emateaz gain, marko askok aukera ematen dute 
metodo sinpleago batekin datu horiek bidaltzeko. Hona hemen adibide 
bat: 

 
    URL helbidea: http://xxxxxxx/kontrolatzailea/ion/22 
     

Metodo horri esker, kontrolatzailea($p1,$p2) kontrolatzaileak   

zuzenean jasoko ditu ion eta 22 datuak $p1 eta $p2 aldagaian. 
 

  

Zer programatu ‘BidaienKudeaketa’ kontrolatzailean 

  

Kontrolatzaileak bi metodo izango ditu: ‘index()’ eta ‘ezabatu()’. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘BidaienKudeaketa.php’ izeneko klasea 

(‘CI_Controller’ klasetik jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: saioa hasita duen erabiltzailearen 

hurrengo bidaia-txartel guztiak lortzea, array-an sartzea eta haiek bistaratuko 

dituen ‘bidaienKudeaketaWeb’ ikuspegia kargatzea. 

  

○ Sortu ‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu berri bat eta, bertan, gorde saiotik 

irakurritako ‘idErabiltzaile’ eta ‘erabiltzaileIzena’ datuak. 

 

 
 

○ Eskatu modeloari (‘Erabiltzaileak’ klaseko objektuari) erabiltzaile horren 

hurrengo bidaia-txartel guztien zerrenda, eta sar itzazu ‘data’ array-an 

(ikuspegiari datu horiek bidaltzeko). 

 

 
■ Azpimarratutako metodoa modeloan (‘Erabiltzaileak’ klasean) 

programatu beharko duzu. Metodo horrek parametro bat jasoko du 
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eta, emandako balioaren arabera (0 edo 1), egindako bidaien 

zerrenda edo hurrengo bidaiena itzuliko du.  

 

○ Sartu erabiltzaile-izena ‘data’-n eta kargatu datuak erakutsiko dituen 

‘bidaienKudeaketaWeb’ ikuspegia.  

 

 
  

● Sortu ‘ezabatu()’ metodoa. Haren eginkizuna: ezabatu nahi den 

bidaiatxartelaren zenbakia irakurtzea, eta hura ezabatzea. Ezabatu ondoren, 

berriz ere ‘bidaienKudeaketaWeb’ web-orria kargatuko du. Metodo horrek 

ezabatu nahi den bidaia-txartelaren ‘idBidaia’ identifikatzailea jaso beharko du. 

 

 
 

○ Sortu ezazu ‘Bidaiak’ klaseko objektu bat. Objektu horretan, gorde ezazu 

ezabatu nahi den bidaia-txartelaren ‘idBidaia’ identifikatzailea. 

 

  
  

○ Exekutatu ‘Bidaiak’ klasean programatu beharko duzun ‘ezabatu()’ 

metodoa, eta, bidaia-txartela ezabatu ondoren, kargatu ezazu 

‘BidaienKudeaketaWeb’ orria, ‘index()’ metodoa exekutatuz.  
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Zer programatu ‘Bidaiak’ modeloan? 
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Zer objektu sortu behar dira taulen arteko erlazioak adierazteko? 

 

Adierazi nahi den erlazio-motaren arabera, objektu bat edo 

objektuzerrenda bat sortu behar da modeloan. Beheko irudiko 

‘erabiltzaileak’ eta ‘bidaiak’ taulen arteko erlazioaren bidez azalduko da 

erlazioak adierazteko modua. 

 

Erabiltzaile batek hainbat bidaia egin ditzake, eta bidaia bakoitza 

erabiltzaile bakar batena da (1:N); beraz, honako hau egin behar duzu 

erlazio hori ‘Erabiltzaileak‘ eta ‘Bidaiak’ klaseetan adierazteko: 

 

➔ ‘Erabiltzaileak’ klasean ‘Bidaiak’ klaseko objektu-zerrenda bat gehitu 

behar duzu: han gordeko dira erabiltzaile horri dagozkion bidaia 

guztiak (beraien datu guztiekin). 

 

➔ ‘Bidaiak’ klasean ‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu bat gehitu behar duzu: 

bertan gordeko da bidaia horri dagokion erabiltzailea (bere datu 

guztiekin).  

 

Web-aplikazio bat sortzeko orduan, ez dira derrigorrez erlazio guztiak 

adierazi behar: programatzaileak erabakiko du zein adierazi eta zein ez 

(web-aplikazioaren beharren arabera).  

 

Programatzailearen esku geldituko da zein klase nabarmendu; gure 

adibidera itzulita, erabiltzaile baten bidaia guztiak nola eskuratu erabaki 

beharko duzu. Horretarako, bi aukera izango dituzu: 1) ‘erabiltzaileak’ 

klasean, objektuko erabiltzailearen bidaiak itzuliko dituen metodoa 

sortzea; edo 2) ‘bidaiak’ klasean, erabiltzaile konkretu baten ‘idErabiltzaile’ 

parametroa jasota, erabiltzaile horren bidaia guztiak itzuliko dituen 

metodoa sortzea. 

 

 
 

Metodoekin hasi baino lehen, erabaki behar da nola adieraziko diren irudiko 

erlazioak. 
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Lan honen egileak hartutako erabakia 

 

Web-aplikazioaren atal honetan, saioa hasita duen erabiltzailearen 

hurrengo bidaia-txartel guztien zerrenda bistaratu behar da. Hori egiteko, 

honako bide honi jarraitzea erabaki da: 

 

➔ ‘Bidaiak’ klasean, ‘getErabiltzailearenBidaiak’ metodoa sortzea. 

Metodo horrek ‘idErabiltzaile’ eta ‘option’ parametroak jasoko ditu, eta 

erabiltzaile horren bidaia-txartel guztiak (bakoitzaren ‘Herriak’ eta 

‘Prezioak’ objektuekin) itzuliko ditu. Egindako bidaien zerrenda edo 

hurrengo bidaiena itzuliko du metodoak, ‘option’ parametroaren 

arabera. 

 
➔ ‘Erabiltzaileak’ klasean, ‘option’ parametroa jasoko duen ‘getBidaiak’ 

metodoa sortzea. Metodo horrek objektuan gordetako erabiltzaileari 
dagozkion bidaia-txartelak itzuliko ditu (‘Bidaiak’ klasean 
programatutako metodoa baliatuz).  

 
➔ ‘Bidaiak’ klasean, ‘Prezio’ klaseko objektu bat eta ‘Herriak’ klaseko bi 

objektu (jatorria eta helmuga) sortzea (ez da ‘Erabiltzaileak’ klaseko 
objekturik sortuko). 

  
➔ ‘Erabiltzaileak’ klasean, ‘Bidaiak’ klaseko objektu-zerrenda bat sortzea. 

 
Bidaia-txartelak ezabatzeko, askoz ere planteamendu sinpleagoa egin da: 
‘Bidaiak’ klasean, ‘ezabatu()’ metodoa sortuko da. Metodo horrek, objektuko 
‘idBidaia’ atributuaren arabera, zehaztutako bidaia-txartela ezabatuko du. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● Sortu itzazu ‘Herriak’ klaseko eta ‘Prezio’ klaseko objektuak gordetzeko 

atributuak ‘Bidaiak’ klasean. 

 

 
 

● Sortu ezazu ‘getErabiltzailearenBidaiak($idErabiltzaile,$option)’ metodoa. 

Haren eginkizuna: jaso den erabiltzaileari dagozkion bidaia guztien zerrenda 

itzultzea. Jasoko den ‘option’ parametroaren arabera (0 edo 1), egindako 

bidaien zerrenda edo hurrengo bidaiena itzuliko du. 
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○ Idatzi $this->load->model() agindua, ‘Herriak’ eta ‘Prezioak’ klaseak 

erabili ahal izateko.  

 

 
  

○ Ebatzi ezazu (‘option’ parametroaren arabera) zeintzuk itzuliko diren 

emaitzazerrendan: egindako bidaiak edo hurrengo bidaiak. 

 

 
 

○ Irudiko  if..else agindua datu-baseko prozeduran programatuz gero, 

nahikoa da prozedura bakarrarekin: datu-basean ebaluatuko da baldintza 

hori, prozedurari ‘option’ parametroa emanda (gogoratu prozedura guztiak 

eskuragarri dituzula aplikazio amaituarekin batera egindako datu-basean). 

 

○ Konektatu datu-basera, exekutatu ‘sql’ aldagaian gordetako prozedura, 

itxi konexioa eta hasieratu ‘lista’ atributua. 
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○ Gorde datu-basetik jasotako informazio guztia ‘Bidaiak’ klaseko objektuen 

‘lista’ zerrendan. Normalean, bidaia-txartel bat baino gehiago jasoko dira; 

beraz, foreach iterazio-agindua erabili behar duzu. 

 

■ Kontuan izan objektu bakoitzak barnean izango dituela ‘Herriak’ 

klaseko beste bi objektu eta ‘Prezioak’ klaseko objektu bat. 
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Datu-baseak honako irudi honetan ageri diren datuak emango ditu: 
 

 

 
 
Datu horiek baliatuz, ‘Bidaiak’ klaseko objektua eta barnean dituen ‘Herriak’ 
eta ‘Prezioak’ klaseko objektuen atributuak beteko dira.  
 
Adibide batekin argituta: bidaia-berria izeneko objektu batean, ‘jatorriObj’ 
atributuan ‘Herriak’ klaseko objektu bat sortzeko, eta objektu horren ‘idHerri’ 
atributuan datu-basetik jasotako ‘idJatorri’ datua gordetzeko, honako agindu 
hauek idatziko dituzu. 
 
 $bidaia-berria->jatorriObj=new Herriak();  

 $bidaia-berria->jatorriObj->idHerri=$row->idJatorri; 
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○ Metodoa amaitzeko, iterazioaren ondoren, idatzi ezazu ‘lista’ atributua 

itzuliko duen agindua: return $this->lista. 

 

Orain, bidaia-txartelak datu-basetik ezabatuko dituen metodoa programatu behar 

duzu. 

 

● Sortu ezazu ‘ezabatu()’ metodoa. Haren eginkizuna: objektuaren ‘idBidaia’ 

atributuan zehaztutako bidaia-txartela datu-basetik ezabatzea. Metodo horrek, 

aurrekoak ez bezala, ez du parametrorik jasoko, kontrolatzailean sortuko den 

objektuan sartuko delako beharrezko informazioa. 
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Bidaia-txartelak ezabatzeko, nahikoa da ezabatu nahi den bidaia-txartelaren 
‘idBidaia’ identifikazio-datua jakitea, datu hori errepikaezina delako; beraz, 
ez da beste bidaia-txartel bat egongo ‘idBidaia’ horrekin. 
 

  

○ Konektatu datu-basera, exekutatu kontsulta eta amaitu konexioa. 
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Zer programatu ‘Erabiltzaileak’ modeloan? 

 

Metodoekin hasi baino lehen (hartu den erabakiarekin jarraitzeko), gehitu iezaiozu 

klaseari beheko irudiko erlazioa adierazteko erabiliko den atributua. 

 

 
 

 
  

● Sor ezazu ‘getBidaiak($option)’ metodoa. Haren eginkizuna: saioa hasita 

duen erabiltzaileak datu-basean gordeta dituen bidaien zerrenda eskuratzea. 

Jasoko den ‘option’ parametroaren arabera, egindako bidaien zerrenda edo 

hurrengo bidaiena itzuliko du. 

 

○ Sortu ‘Bidaiak’ klaseko objektu bat (bidaia-txartelen zerrenda jasotzeko 

erabiliko da objektu hori). 
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Hasieratu ‘bidaiakObjZerrenda’ atributua (array bat izango da), eta gorde 

itzazu bertan erabiltzailearen bidaia-txartelak.  

 

Programatu return agindua, metodoak zerrenda hori itzul dezan. 

 

 
 

● Irudian azpimarratuta agertzen den metodoa ‘Bidaiak’ klasean programatu 

duzuna da. Metodo horri, ‘idErabiltzaile’-arekin batera, ‘option’ parametroan 

jaso den datua emango zaio (egindako bidaien zerrenda edo hurrengo bidaiena 

itzuli dezan). 
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4.5. Nola egin ‘Egindako bidaien zerrenda’ atala 

 

Saioa hasi duen erabiltzaileak orain arte egindako bidai guztien zerrenda emango 

dion web-aplikazioaren atala da. 

 

Orain arte, hau ikasi duzu egiten: 
 

➔ MVC garapen-patroiari jarraituz, sortu beharreko kodea eginkizunaren 

arabera sailkatzen eta programatzen. 

➔ Datuak bidaltzen kontrolatzaile batetik ikuspegira. 

➔ Datu-basean SQL kontsultak exekutatzen (bertako informazioa 

irakurtzeko). 

➔ Datu-orrietako informazioa kontrolatzaileetan irakurtzen. 

➔ Datu-basean informazio berria gordetzen. 

➔ Saio-aldagaiak kudeatzen.  

➔ Cookie-ak erabiltzen. 

➔ Web-orrian <select> elementu dinamikoak txertatzen. 

➔ Informazioa datu-basean gorde eta aldi berean datuak itzuliko dituzten 

SQL prozedurak web-aplikaziotik exekutatzen. 

➔ Erreserbaren konfirmazio-orrian dagoenean erabiltzaileak web-orri horren 

birkarga egiten badu, erreserba hori bigarrenez datu-basean gordetzea 

eragozten. 

➔ URL helbidean datuak txertatzen. 

➔ Bi taulen arteko erlazioa sortzen modeloko klase batean, erlazio hori 

osatzen duten beste klaseko objektuen eta objektu-zerrenden bidez. 

➔ Web-orrian irudiak txertatzen. 

➔ Markoek klaseetako metodoei parametroak bidaltzeko baliatzen duten 

sistema erabiltzen. 

 

Jarraian, hau ikasiko duzu egiten: 
 

➔ Zerrenda bateko elementu-kopuruaren kontaketa egiten. 

 

 

Web-aplikazioaren atal hau azpiataletan zatikatzea oso erraza da: erabiltzaileari 

ez zaionez ezer egiteko eskatuko, informazioa datubasetik jaso eta bistaratzea 

besterik ez da egin behar.  
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Egindako bidaia-txartelen zerrenda ikusteko atala programatzeko, metodo bakarra 

izango duen kontrolatzaile berri bat eta ikuspegi berri bat sortu behar dituzu. 

 

 
Geziek aplikazioa exekutatzean jarraitu daitezkeen bideak zehazten dituzte. 
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Hona hemen ikuspegiak duen itxura: 

 

 

4.5.1 egindakoBidaiakWeb 

 

4.5.1. Nola egin ‘egindakoBidaiakWeb’ ikuspegia 

 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Hasiera-orrian dagoela, erabiltzaileak 
egindako bidaiak bistaratzeko aukeran 
sakatzean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘EgindakoBidaiak’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ EgindakoBidaiak/index() 
 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Bidaiak/getErabiltzailearenBidaiak(p1,p2)* 
➔ Erabiltzaileak/getBidaiak(p1)* 

 
* Parametroak jasoko dituzte. 

 

Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sortu ‘egindakoBidaiakWeb.php’ web-orria ‘views’ karpetan.  

 

● Programatu web-orriaren <header> atala, ‘hasieraOrriaWeb.php’ orrian egin 

bezala. 
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● Sortu bidaia-kopurua erakutsiko duen mezua; horretarako, erabili ezazu 

kontrolatzailetik jasotako ‘bidaiaKop’ aldagaia (kontrolatzailean egiten da 

bidaien kontaketa). 

 

 
 

● Sortu taula bat egindako bidaia guztiak bistaratzeko. 
 

○ Eman itzazu aurreko puntuko ikuspegian emandako pausoak. Aldaketa 

bakarra zaborrontziaren irudian eta estekan egongo da: oraingoan ez dira 

taulan sartu behar. 

 

 
 

● Sortu hasiera-orrira itzultzeko esteka. 
 

 
 

Zer programatu ‘EgindakoBidaiak’ kontrolatzailean 

 

Kontrolatzaile horrek metodo bakarra izango du: ‘index()’. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ezazu ‘EgindakoBidaiak.php’ izeneko klasea 

(‘CI_Controller’ klasetik jasoko du herentzia). 
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● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: saioa hasita duen erabiltzailearen 

egindako bidaien zerrenda (bidaia-txartel zaharrak) lortzea, bidaia-kopurua 

zenbatzea, eta, bi datu horiek array-an sartu ondoren, haiek bistaratuko dituen 

‘egindakoBidaiakWeb’ ikuspegia kargatzea. 

 

○ Sortu ‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu berri bat eta, bertan, gorde saiotik 

irakurritako ‘idErabiltzaile’ eta ‘erabiltzaileIzena’ datuak. 

 

 
 

○ Eskatu modeloari (‘Erabiltzaileak’ klaseko objektuari) erabiltzaile horren 

bidaia-txartel zahar guztien zerrenda, eta sar ezazu ‘data’ array-an 

(ikuspegiari datu horiek bidaltzeko). 

 

 
 

■ Aurreko puntuan azpimarratutako metodoa modeloan 

(‘Erabiltzaileak’ klasean) programatu duzu. Metodo horrek parametro 

bat jasoko du eta, emandako balioaren arabera (0 edo 1), egindako 

bidaien zerrenda edo hurrengo bidaiena itzuliko du.  

 

○ Zenbatu itzazu jaso diren bidaiak eta sartu itzazu ‘data’ array-an. 

Horretarako, count() agindua erabili dezakezu (operazio hori beste 

modu batzuetara ere egin daiteke).  

 

 
 

○ Sartu erabiltzaile-izena array-an eta kargatu ezazu web-orria. 
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Zer programatu ‘Erabiltzaileak’ eta ‘Bidaiak’ modeloetan? 

 

Aurreko puntuan programatutako metodo berberak erabiltzen direnez, ez da ezer 

berririk gehitu behar aipatutako modeloen programazioaren gainean. 
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4.6. Nola egin web-aplikazioaren administrazio-atala 

 

Web-aplikazioak erabiltzaile-administratzaile bat izango du. Haren eginkizuna da 

beste erabiltzaileen kontuak kudeatzea: erabiltzaile-kontuak ezabatu edo aldatzeko 

ahalmena izango du administratzaileak. 

 

Administrazio-atal horretara heltzeko, administrazio-helbide espezifikoa beharko du 

administratzaileak: bertara sartzeko ez dago estekarik web-aplikazioan.  

 

 
 

Orain arte, hau ikasi duzu egiten: 
 

➔ MVC garapen-patroiari jarraituz, sortu beharreko kodea eginkizunaren 

arabera sailkatzen eta programatzen. 

➔ Datuak bidaltzen kontrolatzaile batetik ikuspegira. 

➔ Datu-basean SQL kontsultak exekutatzen (bertako informazioa 

irakurtzeko). 

➔ Datu-orrietako informazioa kontrolatzaileetan irakurtzen. 

➔ Datu-basean informazio berria gordetzen. 

➔ Saio-aldagaiak kudeatzen.  

➔ Cookie-ak erabiltzen. 

➔ Web-orrian <select> elementu dinamikoak txertatzen. 

➔ Informazioa datu-basean gorde eta aldi berean datuak itzuliko dituzten 

SQL prozedurak web-aplikaziotik exekutatzen. 

➔ Erreserbaren konfirmazio-orrian dagoenean erabiltzaileak web-orri horren 

birkarga egiten badu, erreserba hori bigarrenez datu-basean gordetzea 

eragozten. 

➔ URL helbidean datuak txertatzen. 

➔ Bi taulen arteko erlazioa sortzen modeloko klase batean, erlazio hori 

osatzen duten beste klaseko objektuen eta objektu-zerrenden bidez. 

➔ Web-orrian irudiak txertatzen. 

➔ Markoek klaseetako metodoei parametroak bidaltzeko baliatzen duten 

sistema erabiltzen. 

➔ Zerrenda bateko elementu kopuruaren kontaketa egiten. 

 

Jarraian, hau ikasiko duzu egiten: 

 

➔ Saioen iraungitze-denbora aldatzen. 

➔ Web-orri bateko informazioa aldatzen orria birkargatu gabe, AJAX web-

garapenerako teknika erabiliz. 

➔ Ikuspegiari datuak JSON formatuan emango dizkioten kontrolatzaileak 

sortzen. 

➔ Bezero-inguruneko web-programazio teknikak aplikazioan txertatzen 

(Javascript lengoaia erabiliz). 
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Teknologia eta lengoaia ezberdinak erabiliko direnez, web-aplikazioaren 

administrazio-atala azpiataletan zatikatzea aurreko ataletan baino konplexuagoa 

izango da. Hala ere, ariketa oso interesgarria da: gaur egungo web-aplikazioetan, 

non-nahi aurkitzen dira teknologien nahasketak.  

 

 
 

Web-aplikazioaren atal hau programatzeko, bi kontrolatzaile eta beste hainbat 

ikuspegi sortzeaz gain, bi funtzio programatu beharko dituzu Javascript lengoaian. 

 

Geziek aplikazioa exekutatzean jarraitu daitezkeen bideak zehazten dituzte. 
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Hona hemen ikuspegiek duten itxura:  

 

 

 

4.6.1. saioHasieraWebAdmin 4.6.2. adminPanelWeb 

 

4.6.1. Nola egin ‘ saioHasieraWebAdmin’ ikuspegia 
 

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ Web-nabigatzailearen helbide-barran URL-
helbidea sartzean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘Admin’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ Admin/index() 
➔ Admin/egiaztatuErabiltzailea() 

 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

 
➔ Erabiltzaileak/sarreraDatuakEgiaztatu() 

 

Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sortu ‘saioHasieraWebAdmin.html’ web-orria ‘views’ karpetan.  

 

○ Programatu ‘saioHasieraWeb’ orriaren oso antzeko web-orri bat. Zehaztu 

ezazu zein kontrolatzailera bidali behar duen informazioa datu-orriak.  
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Zer programatu ‘Admin’ kontrolatzailean 

 

Kontrolatzaileak bi metodo izango ditu: ‘index()’ eta ‘egiaztatuErabiltzailea()’. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘Admin.php’ izeneko klasea (‘CI_Controller’ klasetik 

jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘index()’ izeneko metodoa. Haren eginkizuna: 'saioHasieraWebAdmin' 

web-orria (ikuspegia) kargatzea. 

 

○ Agindu bakarra izango du metodoak: 

 $this->load->view('saioHasieraWebAdmin.html') 

 

● Sortu ‘egiaztatuErabiltzailea()’ metodoa. Haren eginkizuna: datu-orritik jaso 

den informazioa (administratzailearen erabiltzaile-izena eta pasahitza) 

datubasean egiaztatzea, eta datuak egiaztatuz gero, saio-aldagaiak sortu eta 

‘adminPanel’ web-orria kargatzea; bestela, web-aplikazioaren hasiera-orria 

kargatzea. 

 

Metodo hori ‘Saio-hasiera’ kontrolatzailean (4.2.1. puntuan) programatutako 

‘egiaztatuErabiltzailea()’ metodoaren oso antzekoa izango da. Bi 

desberdintasun izango ditu: oraingoan, saio-aldagaiei iraungitzedenbora 

ezberdina emango zaie, eta kargatu behar den web-orria ‘adminPanelWeb.php’ 

izango da. 

  

○ Erabili ezazu, irudian ikusten den bezala, ini_set() agindua, 

iraungitze-denbora 300 segundo izan dadin. Hori egin ezean, saio-



 Bidaia-txartelen web-aplikazioa 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 84 
 

aldagaiek 1440 segundoko iraungitze-denbora izango dute, 

lehenespenez. 

 

  
 

 

Zer programatu ‘Erabiltzaileak’ modeloan 

 

Ez da ezer berririk programatu behar, 4.2.1. puntuan programatu delako 

‘sarreraDatuakEgiaztatu()’ metodoa. 

 

4.6.2. Nola egin ‘ adminPanelWeb’ ikuspegia 

 

Ikuspegia programatzen hasi baino lehen, hark zer egingo duen zehaztuko da 

honako diagrama honen bidez. 

 

 
Geziek aplikazioa exekutatzean jarraitu daitezkeen bideak zehazten dituzte. 

 

● Web-aplikazioaren administratzaileak erabiltzaile bat aukeratuko du, erabiltzaile 

horren datuak aldatzeko helburuarekin. 

 



 Bidaia-txartelen web-aplikazioa 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 85 
 

● Aukeraketa egin ondoren, erabiltzaile horren informazioarekin beteko dira datu-

orriko elementu guztiak. 

 

○ Hori egiteko, <SELECT> elementuari onChange() agindu bat erantsiko 

zaio. Agindu horrek Javascript-en sortutako funtzio bat exekutatuko du; 

eta funtzio horrek (AJAX teknologia erabiliz), kontrolatzaile bat: 

‘aukeratutakoErabiltzailearenDatuakAjax’. 

 

Amaitzeko, Javascript-en sortutako funtzioak datu-orriko testu-koadroetan 

txertatuko ditu kontrolatzailetik jasotako datuak. 

   

Noiz helduko da ikuspegi 
horretara erabiltzailea? 

➔ ‘saioHasieraWebAdmin’ web-orrian 
administratzailearen erabiltzaile-izena eta 
pasahitza sartzen dituenean. 

Zer kontrolatzaileren bidez 
kargatuko da? 

➔ ‘AdminPanel’ kontrolatzailearen bidez. 

Erabiliko diren 
kontrolatzaileak eta haien 
metodoak  

➔ AdminPanel/index() 
➔ AdminPanel/aukeratutakoErabiltzailearenDa

tuakAjax() * 
➔ AdminPanel/erabiltzaileaAldatuEzabatu() 

 
* Javascript-en programatutako funtzio 
batek exekutatuko du. 

Erabiliko diren modeloak eta 
haien metodoak  

➔ Erabiltzaileak/getListaLerroDenekin() 
➔ Erabiltzaileak/erabiltzaileDatuakBete() 
➔ Erabiltzaileak/ezabatu() 
➔ Erabiltzaileak/aldatu() 

 

Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sortu ‘adminPanelWeb.php’ web-orria ‘views’ karpetan.  

 

○ Sortu ezazu aukeraketa-zerrenda bat (<select>). Haren eginkizuna: 

datu-baseko erabiltzaile-izen guztiak zerrenda baten erakustea 

(administratzaileak aldatu edo ezabatu nahi duena aukeratu ahal izateko).  

 

■ ‘AdminPanel/index()’ kontrolatzaileak ‘erabLista’ aldagaian bidaliko 

ditu datuak (erabiltzaile-zerrenda) web-orrira. 

 

○ Programatu ezazu agindua (onchange parametroa erabiliz), <SELECT> 

horren balioa aldatzen denean Javascript lengoaian sortutako 

‘erabiltzaileDatuakKargatu()’ funtzioa exekutatu dadin.  

 

■ Funtzio hori web-orria amaitzean programatu behar duzu Javascript 

lengoaian (jQuery eta AJAX teknologiak baliatuz). Haren helburua 
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izango da aukeratu den erabiltzailearen datuak datu-orrian 

txertatzea (web-orria birkargatu gabe). 

 

 
 

○ Sortu ezazu erabiltzaile-datuak bistaratuko dituen eta haiek aldatzeko 

aukera emango duen datu-orria. Datu-orriak ‘AdminPanel’ kontrolatzailera 

bidaliko du informazioa, ‘erabiltzaileaAldatuEzabatu()’ metodora. 

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

 
Javascript lengoaian, programatutako funtzioek datu-orriko elementuak 

erabiliko dituztenez, elementu bakoitzari, izena (name parametroa) jartzeaz 

gain, identifikatzaile (id parametroa) bat zehaztu behar zaio.  

 

○ Sortu ezazu testu-koadro bana erabiltzailearen identifikatzailearentzat 

(‘idErabiltzaile’) eta erabiltzaile-izenarentzat (‘erabiltzaileIzena’). Datuok 

ezin dira aldatu; beraz, ezarri iezaiezu readonly atributua. 

 

 
 

○ Sortu itzazu izena eta abizena bistaratzeko sarrera-koadroak; datu horiek 

aldaketak onartuko dituzte; hortaz, ez dute readonly atributua behar. 

Bai, ordea, required atributua: derrigorrez informazioz beteta egon 

behar dira koadroak, erabiltzaile-datuak aldatu edo erabiltzaile-kontua 

ezabatu ahal izateko. 
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○ Txertatu itzazu egiaztatze-koadro bat (<checkbox>) eta pasahitza 

sartzeko testu-koadro bat. Web-aplikazioaren administratzaile-

erabiltzaileak egiaztatze-koadroan klik egiten duenean, pasahitz berria 

sartzeko sarrera-koadroa aktibatuko da. Hori gertatu dadin, honako hau 

egin: 

■ Egiaztatze-koadroan, programatu onclick=chk() agindua (‘chk’ 

Javascript lengoaian sortu beharreko funtzioa da, eta haren 

eginkizuna sarrera-koadroa aktibatzea izango da). 
 

■ Gehitu disabled eta required parametroak sarrera-koadroari 

(web-orria kargatzean, aktibatu gabe agertuko da, eta aktibatzean, 

derrigorrezko eremu bihurtuko da). 
 

 
 

○ Datu-orria amaitzeko, sortu itzazu bi botoi: bata, erabiltzailea ezabatzeko; 

bestea, erabiltzailearen datuak aldatzeko. 
 

 
 

○ Sortu ezazu saioa amaitzeko esteka, eta, ondoren, gehitu itzazu erabiliko 

diren scriptak kargatzeko aginduak.  
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O 
h 
a 
r 
r 
a 

Scriptak non gordeko dira? 
 
Azken irudian ikusten den bezala, bi jatorri ezberdinetik datozen scriptak 
erabiltzen dira:  
➔ Lehenengoa AJAXen web ofizialetik deskargatzen da, eta horri esker, 

jQuery eta AJAX teknologiak erabili ahal izango dira.  
 

➔ Bigarrenean, ordea, programatzaileak sortutako scriptak kargatuko dira 
zerbitzaritik. Horretarako, ‘js’ karpeta sortu behar du bertan (irudian 
ikusten den bezala). 

 
➔ Sortutako scriptak ‘js’ karpetan gordeko dira. Programatzaileak nahi 

badu, bertan sartu dezake web-orritik deskargatutako 
‘jQuery3.2.1.min.js’ fitxategia (horrela, web-aplikazioak ez du kanpoko 
mendekotasunik edukiko).  

 

Web-orriak erabiliko dituen scriptak sortzeko pausoak 

 

Sortu berri duzun ‘adminPanelWeb’ web-orriak Javascript lengoaian 

programatutako bi funtzio erabiliko ditu: ‘erabiltzaileDatuakKargatu()’ eta ‘chk()’.  

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Behin baino gehiagotan aipatu den bezala, lan honen helburua ez da 
teknologia konkretu batzuk ikastea; bai, ordea, teknologia jakin batzuk 
erabiliz, web-garapenari buruzko oinarrizko ezagutzak jasotzea. 
Horregatik, ‘erabiltzaileDatuakKargatu()’ funtzioa programatzean, jQuery 
eta AJAX teknologiak erabiliko dira, nahiz eta orain arte ez den egin haiei 
buruzko aipamenik (‘chk()’ funtzioan ere jQuery erabiliko da). 

 

Bi funtzio horiek programatzeko, eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● Sortu ezazu funtzio horiek bilduko dituen ‘javascript.js’ fitxategia, 

‘Bidaiatxartelak/js’ karpetan (‘js’ karpeta sortu beharko duzu).  

 

● Fitxategi horretan, hasi ‘chk()’ Javascript funtzioa programatzen (funtzio 

sinpleena hori da). Haren eginkizuna: web-orriko egiaztatze-koadroan 

sakatzean, pasahitza sartzeko testu-koadroa aktibatzea. 

 

○ Sortu ezazu scripta zehaztuko duen funtzioa eta programatu ezazu 

honako baldintza hau:  

 

■ Egiaztatze-koadroa markatuta badago, exekutatu testu-koadroa 

aktibatuko duen agindua; bestela, exekutatu testu-koadroa 

desaktibatuko duena. 
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■ Kodea sinplifikatzeko, erabili ezazu jQuery izeneko Javascript 

liburutegi ezaguna (nahi izanez gero, Javascript kode estandarra 

erabili dezakezu). 
 

 
 

● Sortu ‘erabiltzaileDatuakKargatu()’ funtzioa. Haren eginkizuna: 1) web-orriko 

aukeraketa-zerrendan erabiltzaile bat aukeratzen denean, erabiltzaile horri 

dagozkion datuak itzuliko dituen ‘aukeratutakoErabiltzailearenDatuakAjax()’ 

exekutatzea (metodo hori ‘AdminPanel’ kontrolatzailean sortuko da); eta 2) 

datu horiek web-orriko testu-koadroetan txertatzea. 
 

○ Irakurri ezazu web-orrian aukeratu den erabiltzailea (<SELECT> 

elementutik dator datu hori). 
 

 
 

○ Sortu ezazu egin beharreko ataza burutuko duen AJAX funtzioa. 
 

  
 



 Bidaia-txartelen web-aplikazioa 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 90 
 

Zer programatu ‘AdminPanel’ kontrolatzailean 
 

Kontrolatzaile horretan, honako hiru metodo hauek programatu behar dituzu: 

‘index()’, ‘aukeratutakoErabiltzailearenDatuakAjax()’ eta 

‘erabiltzaileaAldatuEzabatu()’. 
 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘AdminPanel.php’ izeneko klasea (‘CI_Controller’ 

klasetik jasoko du herentzia). 
 

● Sortu ‘index()’ metodoa. Haren eginkizuna: ‘adminPanelWeb.php’ web-orria 

kargatzea, eta hari ematea aukeraketa-zerrendarako beharko duen 

‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu-zerrenda. 
 

○ Hasteko, saio-aldagaien egiaztapena programatu behar duzu (beste 

kontrolatzaile guztietan bezala). Egiaztatze hori beste kontrolatzaileetan 

egindakoa baino zehatzagoa da, administratzailea delako administrazio-

panelera sartzeko baimena duen bakarra. Beraz, saio-aldagaiak 

badaudela egiaztatzeaz gain, saioa hasi duen hori administratzailea dela 

egiaztatu behar duzu. 
 

 
 

○ Sortu ‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu bat, eta exekutatu ezazu 

‘getListaLerroDenekin()’ metodoa; hark erabiltzaile guztien zerrenda 

itzuliko du. Sartu ezazu zerrenda hori ‘data’ array-an eta kargatu 

‘adminPanelWeb.php’ web-orria. 
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● Sortu ‘aukeratutakoErabiltzailearenDatuakAjax()’ metodoa. Haren 

eginkizuna: ‘erabiltzaileDatuakKargatu()’ Javascript funtzioari behar dituen 

datuak ematea JSON datu-formatuan (‘idErabiltzaile’ datua ezagututa, 

erabiltzaile horren beste datu guztiak emango dizkio).  
 

○ Egiaztatu saioa hasita duen erabiltzailea administratzailea dela. 
 

○ Sortu ‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu bat, eta irakurri ezazu GET 

metodoaren bidez jaso den ‘idErabiltzaile’ datua (datu hori 

‘erabiltzaileDatuakKargatu()’ Javascript funtzioak bidali du); gero, sartu 

ezazu informazio hori objektuan.  

 

 
 

○ Exekutatu ‘idErabiltzaile’ horri dagozkion beste datu guztiak objektuan 

gordeko dituen ‘erabiltzaileDatuakBete()’ ‘Erabiltzaileak’ klaseko metodoa. 
 

○ Javascript lengoaiak ez ditu PHP lengoaian programatutako objektuak 

maneiatzen; beraz, itzuli itzazu objektuko datuak JSON datu-formatura, 

json_encode agindua erabiliz. 

 

○ Amaitzeko, print agindua erabiliz, inprimatu itzazu JSON formatuan 

dauden datu horiek (web-aplikazioa exekutatzean, ez dira pantailan 

ikusiko, baina Javascript funtzioak, agindu horri esker, emaitza-datuak 

irakurriko ditu).  
 

 
 



 Bidaia-txartelen web-aplikazioa 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 92 
 

● Sortu ‘erabiltzaileaAldatuEzabatu()’ metodoa. Haren eginkizuna: 1) zein 

botoitan klikatu den (‘Ezabatu’ edo ‘Aldatu’) egiaztatzea, eta 2) horren arabera, 

administratzaileak aukeratutako erabiltzailea datu-basetik ezabatzea edo 

erabiltzaile horren datuak (izena, abizena eta pasahitza) aldatzea. 

 

○ Egiaztatu saioa hasita duen erabiltzailea administratzailea dela. 

 

○ Sortu ezazu ‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu bat, eta irakurri itzazu POST 

metodoarekin jasoko diren ‘idErabiltzaile’ eta ‘erabiltzaileIzena’ datuak; 

sartu itzazu datu horiek objektuan.  

 

○ Irakurri ezazu datu-orriko botoi bakoitzak (‘Ezabatu’ edo ‘Aldatu’) bidali 

duen datua. Klikatua izan den botoiak informazioa bidaliko du (ikuspegiko 

HTML value atributuan zehaztutako balioa); besteak, ordea, ez du ezer 

bidaliko. Beraz, aldagai batek informazioa jasoko du, eta bestea hutsik 

geldituko da. 

 

 
 

○ Orain, administratzaile-erabiltzaileak agindu duen operazioaren arabera, 

ezabatu ezazu aukeratutako erabiltzailea datu-basetik edo aldatu 

iezaizkiozu erabiltzaile-datuak. Horretarako, if baldintza-agindu bat 

programatu beharko duzu, honako agindu hauekin: 1) aukeratutako 

erabiltzailea ezabatzeko botoian klikatu bada, exekutatu ‘Erabiltzaileak’ 

klaseko ‘ezabatu()’ metodoa; 2) erabiltzaile-datuak aldatzeko botoian 

klikatu bada, exekutatu ‘Erabiltzaileak’ klaseko ‘aldatu()’ metodoa. 
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○ Baldintza-aginduaren ondoren, birkargatu ezazu administrazio-panela, 

header agindua erabiliz. 

 

 
 

 

Zer programatu ‘Erabiltzaileak’ modeloan 

 

● Sortu ezazu ‘getListaLerroDenekin()’ metodoa. Haren eginkizuna: datu-baseko 

‘Erabiltzaileak’ taulako lerro bakoitzarekin objektu bana sortzea, eta zerrenda 

hori itzultzea. Metodo hau ‘Herriak’ klasean (4.3.1. puntuan) programatu duzun 

izen bereko metodoa garatzeko emandako pauso berdinekin programatuko 

duzu.  

 

● Sortu ezazu ‘erabiltzaileDatuakBete()’ metodoa. Haren eginkizuna: 

‘idErabiltzaile’ atributua duen ‘Erabiltzaile’ klaseko objektuaren beste atributu 

guztiak betetzea datu-basetik jasotako informazioarekin (datu-basean 

‘idErabiltzaile’ horri dagokion erregistroa irakurriz). 

 

○ Konektatu datu-basera eta exekutatu ezazu datu-baseko prozedura, 

‘idErabiltzaile’ bat jasotakoan erabiltzaile horren datuak itzultzeko. 

Ondoren, itxi konexioa. 
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○ Daturik jaso bada, sartu itzazu objektuan. 
 

 
 

● Sortu ezazu ‘ezabatu()’ metodoa. Haren eginkizuna: objektuaren ‘idErabiltzaile’ 

atributuan zehaztutako erabiltzailea datu-basetik ezabatzea. Metodo horrek, 

aurrekoak bezala, ez du inolako parametrorik jasoko, kontrolatzailean sortuko 

den objektuan sartuko delako beharrezko informazioa. Programatu ezazu 

metodoa, ‘Bidaiak’ klaseko (4.4.1. puntuan) ‘ezabatu()’ metodoa programatzeko 

emandako pausoei jarraituta. 
 

● Sortu ezazu ‘aldatu()’ metodoa. Haren eginkizuna: objektuan gordetako 

'idErabiltzaile' datuari dagokion datu-baseko erregistroan, 'izena' eta 'abizena' 

eremuak aldatzea, bai eta 'pasahitza' ere (azken hori aldatzeko aukera zehaztu 

bada). Kontrolatzaileak 'izena', 'abizena' eta 'pasahitza' sartu ditu objektuan, 

‘idErabiltzaile’ datuarekin egin bezala.  
 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Hau egiteko, datu-basean ‘spErabiltzaileDatuakAldatu’ prozedura 
programatu da. Hark pasahitza hutsik jasoz gero, erabiltzailearen izena eta 
abizena aldatuko ditu; bestela, bi datu horiek aldatzeaz gain, pasahitza ere 
aldatuko du. Eginkizun hau hobeto ulertu dadin, hona hemen prozedura 
horren kodea (beste prozedura guztiekin batera, datu-basean programatuta 
aurkituko duzu). 
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○ Hasieratu ezazu balio hutsera ‘$encriptedPassword’ aldagaia; bertan, 

pasahitza aldatu behar bada, pasahitz berria gordeko da enkriptatua izan 

ondoren. Ez bada pasahitzik aldatu behar, hutsik bidaliko zaio balioa 

datu-baseko prozedurari; hark, datua hutsik jasotzean, ez du pasahitzik 

aldatuko datu-basean. 

 

  
 

○ Objektuan pasahitzik aurkituz gero, hura enkriptatu eta gorde ezazu 

emaitza ‘$encriptedPassword’ aldagaian. 

 

 
 

○ Amaitzeko, exekutatu ezazu azken oharrean aipatu den datu-baseko 

prozedura.  
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5. API (Application Programming Interface) baten programazioa 

 

5.1. Zer da APIa? Zertarako erabili? 

 

Izenak dioen bezala, aplikazioak programatzeko interfazea da APIa. APIei esker, 

aurrez adosturiko arau-multzo bati jarraituta, bi aplikazio komunikatu daitezke.  

 

Zerbitzari-inguruneko web-aplikazioen munduan, oso erabiliak dira mota honetako 

interfazeak; adibidez, bezero-ingurunean programatutako web-aplikazio batek 

zerbitzari baten datu-baseko datuak erabili nahi baditu, zerbitzari horrekin 

komunikatzeko aginduak ezagutu beharko ditu. Eta agindu-bilduma horrek eta 

agindu-bilduma funtzionala izateko zerbitzarian programatutako web-aplikazioak 

osatuko dute APIa. 

 

APIei esker, oso ongi banatzen dira zerbitzari-inguruneko aplikazioa (ingelesez, 

backend) eta bezero-ingurunekoa (frontend). Adibidez, PHP edo Java lengoaian 

(zerbitzari-inguruneko lengoaiak) sortutako API batek zerbitzua eman diezaioke 

HTML, CSS, Javascript, Typescript edo beste edozein bezero-inguruneko lengoaia 

erabiliz sortutako aplikazio bati (datu-baseko informazioa kudeatzeko, adibidez). 

Horrela, zerbitzari-inguruneko web-aplikazio oso malguak sortu daitezke; eta, 

adibidez, web-aplikazio bat eta mugikorrentzako aplikazio bana sortu daitezke 

modelo eta kontrolatzaile bera erabiliz, ikuspegi ezberdinak programatuz gero.  

 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Datu-iturri moduan funtzionatzen duten hainbat API existitzen dira; haiei 
esker, programatzaileak aukera du bere web-aplikazioetan datu erreal eta 
eguneratuak erabiltzeko. Adibidez, Google-ren mapa-zerbitzuak API bat 
eskaintzen du; eguraldiaren informazioa ematen duten hainbat web-orrik 
API bat dute, baita kirol-emaitzak ematen dituztenek ere; 
estatistikaerakundeek eskaintzen dituzten datu-bildumak aztertzeko, APIak 
ditugu eskueran. 

 

APIek ez dute ikuspegirik izango; haietan, modeloa eta kontrolatzailea programatuko 

dira soilik. Ikuspegiak web-aplikazio independenteak izango dira eta APIra joko dute 

informazioa jaso eta gordetzeko; horretarako, APIaren hainbat URL erabiliko dituzte. 

Adibidez, jarraian agertzen diren URLak. 
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Testuinguru honetan agertzen da web-aplikazioak garatzeko SPA teknika (web-orri 

bakarreko aplikazioa; ingelesez, Single Page Application). Lan honetan orain arte 

garatu den MPA (web-orri anitzeko aplikazioa; ingelesez, Multi Page Application) 

teknikarekin konparatuz gero, SPA teknikak beste modu batera egiten du 

zerbitzariaren eta bezeroaren arteko informazio-trukea: 

 

1. Zerbitzariari web-orria eskatzen zaio. 

2. Zerbitzariak bezeroari web-orria, eta web-orri horrek datuekin lan egiteko 

beharko dituen scriptak edo funtzioak bidaliko dizkio (nabigatzaileak ulertzen 

duen Javascript lengoaian). 

3. Momentu horretatik aurrera, web-orria zerbitzariarekin harremanetan jartzen 

den bakoitzean, datu-truke bat egiteko izango da soilik, JSON formatuan (hori 

AJAX web-garapenerako teknika erabiliz egin daiteke, adibidez).  

 

SPAri esker, web-orriak azkarrago exekutatzen dira, ez delako web-orri osoa 

kargatu behar erabiltzaileak informazioa behar duen bakoitzean. Hala ere, kontuan 

izan behar da hasierako informazio-trukea astunagoa izango dela: bezeroari 

weborria eta Javascript funtzioak bidali behar zaizkio. Beraz, zein teknika erabili 

jakiteko (SPA edo MPA), unean uneko hausnarketa egitea komeni da: biek dituzte 

abantailak eta desabantailak.  

 

Askotan, bi moduak konbinatzen dira, eta gaur eguneko joera ikuspegi gero eta 

konplexuagoak sortzea da (soilik bezero-inguruneko lengoaiak erabilita); horrela, 

Javascript edo Typescript lengoaian egindako funtzioak baliatuz, bezeroaren 

ordenagailura bideratzen dira beste modu batera zerbitzariak egin beharko lituzkeen 

atazak, eta hari lana arintzen zaio.  
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5.2. JSON (JavaScript Object Notation) datu-formatua 

 

JSON datuak trukatzeko testu-formatu arina da. Gizakiontzat irakurtzeko eta 

idazteko sinplea den datu-formatu hau makinentzat ere oso arina da; horren 

ondorioz, gaur egun datu-trukerako estandar bihurtu da, oraintsu arte XML 

formatuak izan duen lekua hartuta. 

 

Objektu batek honako itxura hau hartuko du JSON datu-formatura itzultzen denean: 

 

 
 

Objektu-zerrenda batek honako itxura hau hartuko du JSON datu-formatura itzultzen 

denean: 

 

 
 

Bere atributu batean beste objektu bat duen objektu batek honako itxura hau hartuko 

du JSON datu-formatura itzultzen denean: 

 

 
 



 API baten programazioa 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 99 
 

Bere atributu batean objektu-zerrenda bat duen objektu batek honako itxura hau 

hartuko du JSON datu-formatura itzultzen denean: 

 

 
 

PHP programazio-lengoaian, json_encode agindua erabiliz, objektu bat edo 

objektuen array bat JSON formatura itzultzen da; agindu horren erabilera 

‘aukeratutakoErabiltzailearenDatuakAjax()’ metodoa programatzean ikusi da, 

bidaiatxartelen aplikazioko 4.6.2 puntuan. 

 

 
 

5.3. Kasu praktikoa (erabiltzaileak kudeatzeko APIa) 

 

Bidaia-txartelen aplikazioan oinarrituta, erabiltzaileak kudeatzeko API baten eta hura 

erabiliko duen web-orriaren programazioa garatuko duzu (kodea 34. orrialdeko 

estekan dago).  
 

APIak hiru motatako URL helbide hauek onartuko ditu: 
 

● .../index.php/Api/erabiltzaileak/get/[id]/[egindako-bidaiak] 

● .../index.php/Api/erabiltzaileak/delete/[id] 

● .../index.php/Api/erabiltzaileak/put 
 

‘Api’ izeneko klase bat egongo da eta hark, ‘erabiltzaileak’ izeneko metodoaren 

bitartez, eskatzen zaiona egingo du: metodoak, jasotzen dituen parametroen 

arabera, ataza bat edo bestea egingo du. Jasotako lehen parametroaren arabera 

(‘get’, ‘delete’ edo ‘put’), metodo horrek: 1) zerrenda bat itzuliko du erabiltzaileen 

datuekin; 2) erabiltzaile bat ezabatuko du datu-basetik; 3) erabiltzaile berri bat 

gordeko du datu-basean. 
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●  Jasotako parametroa ‘get’ denean:  

 

○ Soilik lehen parametroa jaso bada, zerrenda bat bistaratuko da 

erabiltzaile guztien datuekin (JSON formatuan). 

 

○ Bigarren parametroan, erabiltzaile baten ‘idErabiltzaile’ 

identifikaziozenbakia jaso bada, erabiltzaile horren datuak bistaratuko 

dira JSON formatuan (bigarren parametro hori aukerakoa da).  

 

○ ‘idErabiltzaile’ identifikazio-zenbakia jasotzeaz gain, hirugarren 

parametroan ‘erabiltzaile-bidaiak’ hitz-elkarketa jaso bada, zerrenda bat 

bistaratuko da erabiltzaile horren bidaia guztiekin, JSON formatuan 

(bigarren parametroa bezala, hirugarrena ere aukerakoa da).  

 

● Jasotako parametroa ‘delete’ denean, eta bigarren parametro moduan zenbaki 

bat jaso bada, datu-basetik ezabatuko da ‘idErabiltzaile’ atributuan zenbaki hori 

duen erabiltzailea. 

 

● Jasotako parametroa ‘put’ denean, POST metodoaren bidez erabiltzaile berri 

baten datuak jasoko dira (JSON formatuan). Jarraian, datu horiek irakurri, eta 

datu-basean gordeko da erabiltzaile berri hori.  

 

5.4. Erabiltzaileak kudeatzeko APIa garatzeko pausoak 

 

Bidaia-txartelen aplikazioan, kontrolatzaile bat gehiago sortuko duzu APIa 

programatzeko (‘Api’ izena emango diozu). Kasu praktiko honetan, APIa sortzeaz 

gain, ataza ezberdinak egiteko API hura erabiliko duen web-orria sortuko duzu: 

‘apiWeb.html’ (baita web-orri hura kargatuko duen kontrolatzailea ere: ‘ApiWeb’).  

 

Zer programatu ‘Api’ kontrolatzailean 

 

Kontrolatzaile horrek lau metodo izango ditu: ‘erabiltzaileak()’, ‘getErabiltzaileak’, 

‘deleteErabiltzaileak’ eta ‘putErablitzaileak’. 

 

Eman itzazu honako pauso hauek: 

 

● ‘Controllers’ karpetan, sortu ‘Api.php’ izeneko klasea (‘CI_Controller’ klasetik 

jasoko du herentzia). 

 

● Sortu ‘erabiltzaileak()’ metodoa. Haren eginkizuna: URLan jaso diren datuak 

aztertzea eta, haien arabera, programaren exekuzio-fluxua bideratzea beste 

hiru metodoetako batera. 
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○ Hiru parametro jasotzeko ahalmena izango du metodoak, baina APIaren 

erabiltzailearentzat ez denez derrigorrezkoa parametro guztiak sartzea, 

eman iezaiezu hirurei null balioa metodoaren goiburuan (errorerik gerta 

ez dadin parametroren bat edo batzuk hutsik heltzen direnean). 

 

 
 

○ Switch agindua erabiliz, lehen parametroan jaso den datua aztertu 

behar duzu; eta, datu horren arabera, exekutatu ezazu oraindik sortzear 

dauden hiru metodoetatik bat. 

 

■ Lehen parametroan, espero den hitzik heltzen ez bada, itzuli ezazu 

JSON datu-sekuentzia huts bat, default aginduaren bitartez. 
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● Sortu ezazu ‘getErabiltzaileak ($id,$bidaiak)’ metodoa. Haren eginkizuna: 

jasotako datuen balioaren arabera, datu-bilduma ezberdinak itzultzea (JSON 

formatuan): 1) erabiltzaile guztien zerrenda; 2) erabiltzaile baten informazioa, 

eta 3) erabiltzaile baten bidaien zerrenda.  

 

Honako diagrama hauen bitartez, hiru adibide aztertuz, ikusiko duzu zer 

egiteko gai den programatuko duzun metodoak. 
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○ Sortu ezazu ‘Erabiltzaileak’ klaseko objektu bat. 

○ Hasieratu emaitza gordeko duen aldagaia, null balioarekin (horrela, ez 

bada aurkitzen daturik egindako eskaerarentzat, JSON array huts bat 

itzuliko da). 

 

 
 

○ Aztertu metodoak jasoko dituen parametroen balioak, eta, haien arabera, 

gorde ezazu emaitza ‘$jsonEmaitza’ aldagaian. 
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○ Itzuli ezazu, JSON formatuan, emaitza gordetzen duen aldagaian dagoen 

informazioa. 

 

 
 

O 
h 
a 
r 
r 
a 

Zer da  header('Content-Type: application/json') agindua? 

 

Agindu hori ezartzeari esker, JSON objektu-zerrenda batean sartuko du 

jasotako informazioa Javascript funtzioak. Bestela, testu-formatuan jasoko 

luke datu-sekuentzia hori, eta objektu-zerrenda bihurtzeko, Javascript 

funtzioan JSON.parse agindua erabili beharko litzateke. 
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● Sortu ‘deleteErabiltzaileak($id)’ metodoa. Haren eginkizuna: datu-basetik 

ezabatzea jasotako zenbakiari dagokion erabiltzailearen erregistroa (zenbaki 

hori ‘idErabiltzaile’ identifikazio-zenbakia izango da). 

 

Diagrama honen bitartez, argi ikusiko duzu zer egiteko gai den programatuko 

duzun metodoak. 

 

 
 

○ Egiaztatu ezazu zenbaki bat dela ‘erabiltzaileak’ metodoak ‘$id’ aldagaian 

bidali duen datua. 

 

○ Sortu ‘erabiltzaileak’ klaseko objektu bat eta gorde ezazu ‘idErabiltzaile’ 

atributuan ‘$id’ aldagaiaren balioa. 

 

○ Exekutatu ezazu ‘ezabatu’ metodoa. 
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● Sortu ‘putErabiltzaileak($erabiltzaileBerriaJson)’ metodoa. Haren 

eginkizuna: erabiltzaile berri bat sortzea datu-basean, JSON formatuan 

jasotzen den informazioarekin (informazio hori ‘erabiltzaileak’ funtzioan irakurri 

da, eta bertara POST bidez heldu da). 

 

Diagrama honen bitartez, argi ikusiko duzu zer egiteko gaitasuna duen 

programatu beharreko metodoak. 

 

 
 

○ Bihurtu ezazu PHP objektu metodora heldu den informazioa, 

json_decode agindua erabiliz. 

 

○ Jasotakoa informazioa null ez bada, sortu ezazu ‘erabiltzaileak’ klaseko 

objektu bat, eta exekutatu ‘gorde’ metodoa. 
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5.5. APIa erabiliko duen web-orriaren garapena  

 

Garatu beharreko web-orriak bezero-inguruneko teknologiak erabiliko ditu soilik. 

Beraz, MVC garapen-patroia bi ataletan nola banatu daitekeen azaltzeko balioko du: 

alde batetik, modeloa eta kontrolatzailea (backend) PHP programaziolengoaian 

garatuz; bestetik, ikuspegiaren atala (frontend)  bezero-inguruneko lengoaian 

garatuz (HTML eta Javascript). SPA teknika erabiliz programatuko den web-orri 

sinple bat da. Honako irudi honetan, web-orriaren itxura eta haren elementuek 

exekutatuko dituzten Javascript funtzioak ikusiko dituzu. 

 

 
 

5.5.1. Web-orria sortzeko pausoak 

 

● Sortu ezazu ‘apiWeb.html’ web-orria ‘views’ karpetan. Bertan, txertatu itzazu 

irudian agertzen diren elementu guztiak. 

 

○ Sortu ezazu select hautaketa-elementu bat, eta eman iezaiozu 

identifikazio-izen (id) egokia, adibidez, ‘cmbErabiltzaileak’. 

Hautaketaelementu horretan, ez duzu daturik sartuko, datu horiek bertan 

idaztea ‘selectBete’ Javascript funtzioaren lana delako. 

 

○ Sortu bi botoi eta, onclick agindua erabiliz, zehaztu zer Javascript 

funtzio exekutatu behar den haietako bakoitza sakatzean.  
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○ Sortu ezazu gune bat, bigarren botoiak exekutatuko duen funtzioak 

emaitza idatzi dezan. Oso garrantzitsua da identifikazio-izen bat ematea 

gune horri (id), Javascript funtzioak datu hori erabiliko duelako gunea 

identifikatzeko. 
 

 
 

○ Sortu ezazu egiaztatze-koadro bat ‘Erabiltzaile berria gorde’ mezuaren 

alboan. Web-aplikazioaren erabiltzaileak bertan klikatzean, datuak 

sartzeko testu-koadroak bistaratuko dira (sortu itzazu haiek ere, eta eman 

iezaiezu identifikazio-izen egokia). 
 

○ Testu-koadroez gain, sortu botoi bat; hura klikatzean, ‘erabiltzaileaGorde’ 

funtzioa exekutatu behar da. 
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○ Azkenik, gehitu itzazu loturak web-orriak erabiliko dituen scriptetara. Sortu 

behar duzun Javascript kodea ‘js.js’ fitxategian gordeko duzunez, egin 

ezazu erreferentzia fitxategi horretara. 

 

 
 

5.5.2. Javascript programazio-lengoaian scriptak sortzeko pausoak 

 

● Sortu ezazu ‘js.js’ fitxategia ‘bidaia-txartelak/js/’ karpetan. Bertan, web-orriaren 

irudian zehaztu diren bost funtzioak sortu beharko dituzu. Haiez gain, adierazi 

ezazu web-orria kargatzean zein funtzio exekutatu behar den. 

 

○ Programatu ezazu web-orria kargatzean ‘selectBete’ funtzioa exekutatuko 

duen jQuery agindua. 

 

 
 

○ Sortu ‘selectBete’ funtzioa. Haren eginkizuna: datuak txertatzea 

weborriko hautaketa-zerrendako elementuan. Funtzio horrek APIari 

eskatuko dizkio datuak, AJAX teknika erabiliz.  

 

 
 

○ Sortu ‘erabiltzaileaEzabatu’ funtzioa. Haren eginkizuna: datu-basetik 

ezabatzea hautaketa-zerrendan aukeratu den erabiltzailea; ondoren, 
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hautaketa-zerrenda birkargatzea (han erabiltzaile berria agertzeko). 

Funtzio horrek ezabatuko den erabiltzailearen identifikazio-zenbakia 

bidaliko dio APIari (AJAX teknika erabiliz). 

 

 
 

○ Sortu ezazu ‘egindakoBidaiakErakutsi’ funtzioa. Haren eginkizuna: 

aukeratutako erabiltzaileak egindako bidaiei buruzko informazioa idaztea, 

horretarako sortutako gunean (‘bidaiakArea’). Funtzio horrek 

erabiltzailearen identifikazio-zenbakia eta ‘egindako-bidaiak’ hitz-elkarketa 

bidaliko dizkio APIari (AJAX teknika erabiliz). 
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○ Sortu ezazu ‘formBerriaAreaBistaratu’ funtzioa. Haren eginkizuna: 

webaplikazioaren erabiltzaileak egiaztatze-koadroan klik egitean, 

datuorria bistaratzea edo ezkutatzea (erabiltzaile berriaren datuak 

sartzeko elementuekin). 

 

 
 

○ Sortu ezazu ‘erabiltzaileaGorde’ funtzioa. Haren eginkizuna: 1) datu-

orritik, erabiltzaile berriari dagozkion datuak irakurtzea; eta 2) POST 

metodoa erabiliz,  APIari datu horrek bidaltzea (hark datu-basean sartu 

ditzan). 

■ Irakurri itzazu testu-koadroetan sartu diren datuak. 

 

 
 

■ Bidali ezazu informazioa APIra, AJAX teknika erabiliz. 

 



 API baten programazioa 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 112 
 

 



 Web-aplikazioen segurtasuna 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 113 
 

6. Web-aplikazioen segurtasuna 
 

Lan honen amaiera gisa, web-aplikazioak garatzean programazio seguruak duen 

garrantzia nabarmenduko da. Izan ere, programatu den moduaren arabera, 

sortutako web-aplikazioa sendoagoa edo ahulagoa izango da erasoen aurrean. 

Programatzaileak, kontuan izanik hainbat eraso-mota jasan ditzakeela eta inoiz ezin 

dela segurtasuna ehuneko ehunean bermatu, bere esku dagoena egin beharko du 

web-aplikazio ahalik eta sendoena garatzeko. 

 

Erasoak hainbat teknika erabiliz egiten dira, eta haietako asko behin eta berriz 

errepikatzen dira. Estatistikei erreparatuta, eraso-mota ezagunenak izaten dira 

gehienetan errepikatzen direnak; haietako batzuk behin eta berriz agertzen dira 

OWASP softwarearen segurtasuna bultzatzeko mundu mailako erakundeak aldiro-

aldiro argitaratutako hamar eraso arruntenen Top Ten Project zerrendan. 
 

Hona hemen 2017ko ahulezia nagusien zerrenda: 
 

1. SQL injekzio-erasoen aurkako ahulezia 

2. Autentifikazio-sistemaren haustura 

3. Datu esanguratsuen esposizioa 

4. XXE kanpo-entitateen aurkako ahulezia 

5. Sarrera-kontrolaren galera 

6. Segurtasun-konfigurazio okerra 

7. XSS Cross Site Scripting-aren aurkako ahulezia 

8. Deserializazio ez-segurua 

9. Ahulezia ezagunak dituzten elementuen erabilera 

10. Monitorizazio eza edo desegokia     
 

Lan honen helburua ez da web-aplikazio batean egon litezkeen ahulezia guztien 

kontrako babes-neurri posible guztiak aztertzea. Bai, ordea, web-aplikazioen 

garatzaile hasiberriekin kontzientziazio-lana egitea; horretarako, zerrendan aipatu 

diren hiru eraso arruntenei buruzko azalpen batzuk emango dira. 
 

6.1. SQL injekzioa  
 

Demagun testu-koadro batean erabiltzaile baten erabiltzaile-izena sartzean haren 

informazio guztia pantailaratuko duen web-orria programatu dugula. 
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Web-orri hori SQL injekzio-erasoaren aurrean ahula bada, erasotzaileak datu-

baseko erabiltzaile guztien zerrenda eta datuak irakurri ditzake.  

 

Nola? Iruzur eginez datu-baseen zerbitzariari. Kontrolatzailea eta modeloa beheko 

irudi hauetan ageri den bezala programatu badira, oso erraza da datu-baseari iruzur 

egitea. Hona hemen aplikazioa deskargatzeko esteka. 

 

 
 

 
 

Adibide honetan, ikuspegiko testu-koadro batean erabiltzaile-izen bat sartu behar da; 

datu hori kontrolatzaileko ‘kontsultatuErabiltzailea’ metodoak irakurriko du eta 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a605aae229e2bf06fe743ab0a000526b


 Web-aplikazioen segurtasuna 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 115 
 

informazio-eskaera egingo dio datu-baseari (modeloko ‘erablitzaileDatuak’ metodoa 

exekutatuz). Amaitzeko, datu-basetik jasotako informazioa JSON datu-formatuan 

itzuliko da. 

 

‘KontsultatuErabiltzailea’ metodoan (kontrolatzailean), testu-koadroko informazioa 

‘$erabiltzailea’ aldagaian sartzen da zuzenean, inolako iragazkirik gabe (alegia, 

aplikazioaren erabiltzaileak sartutako edozein datu onartuz). Hortik objektura doa, 

eta objektuak egingo duen MySQL kontsultak (‘erabiltzaileDatuak’ metodoan idatzi 

denak) datua dagoenetan erabiliko du. Hori dela eta, testu-koadroan datu egoki bat 

sartzen bada, esperotako emaitza jasoko da. Baina testu-koadroan'or'1'='1 

idazten bada, jarraian irudian ikusten dena gertatuko da.  

 

 
 

Erasotzailearentzat ikusgai geldituko dira datu-baseko erabiltzaile guztiak eta haien 

datuak (web-aplikazioko administrariarenak barne). Zergatik? Datu-baseari honako 

kontsulta hau exekutatzeko agindua bidali zaiolako:  

 

SELECT * FROM erabiltzaileak WHERE erabiltzaileIzena='' or '1' = '1' 

 

MySQL kontsulta horrek, taulako datu guztiak itzuliko ditu, azken baldintza ('1' = 

'1') beti beteko delako; beraz, programatzaileak nahiko lituzkeen baino datu 

gehiago geldituko dira ikusgai. 

 

Nola saihestu ahulezia hori? Hemen planteatutako arazoari hainbat 

perspektibatatik heldu diezaiokegu: zenbat eta ahulgune gutxiago utzi, orduan eta 

aplikazio seguruagoa programatuko da. Ehuneko ehuneko bermea inoiz izango ez 

den arren, ahalik eta zailtasun gehien ezarri behar zaizkie erasotzaileei. 

 



 Web-aplikazioen segurtasuna 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 116 
 

1. Modeloko ‘erabiltzaileDatuak’ metodoak, erabiltzaile baten datuak itzuli ordez, 

erabiltzaile-zerrenda bat bidaltzeko ahalmena du. Beraz, erregistro bat baino 

gehiago itzultzen dituen kontsulta exekutatzen bada (adibidez, erasotzaileak 

sortu duen 'or'1'='1 iruzur-kontsulta) metodoak erabiltzaile-zerrenda osoa 

itzuliko du. Programatzaileak metodo hori emaitza bakar bat itzultzeko 

programatzen badu, erasotzaileak jaso dezakeen informazioa, gehienez, 

erabiltzaile bakarrarena izango da.  
 

 
 

2. Testu-koadrotik datorren testua, datu-basera bidali baino lehen, iragazi egin 

beharko litzateke (hori bezero-ingurunean eta zerbitzari-ingurunean egin 

daiteke). Zerbitzari-ingurunean, hainbat iragazki-funtzio erabili daitezke, 

bakoitza bere berezitasunekin. Aztertzen ari garen adibidean, beheko irudiko 

aldaketa eginda, testu-koadrotik komatxoak zein karaktere bereziak helduz 

gero, baztertu egingo dira. Beraz, datu-baseari ezingo zaio modu horretan 

iruzur egin. 
 

 
 

Ondorioz, lehen sartutako karaktere-sekuentziak orain ez du emaitzarik 

emango. 
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3. Modeloak (‘Erabiltzaileak’ klaseko ‘erabiltzaileDatuak’ metodoak) kontsulta 

egiteko erabiltzen duen MySQL sekuentzia ez da batere segurua; kontsulta 

bera hobeto egin daiteke. Kontsulta hori egiteko datu-basean sortutako 

prozedura bat erabiliz gero, segurtasun handiagoa emango zaio gure 

aplikazioari (nahiz eta prozedurek ere injekzio-erasoak jasan ditzaketen).  

 

 
 

Codeigniter markoa erabiltzen bada web-aplikazioa garatzeko, eta kontsulta 

parametroen lotura eginda (ingelesez, binding) exekutatzen bada, are eta 

babestuagoa egongo da web-aplikazioa. 

 

 
 

Gauza bera lortu daiteke transakzioak edo PDO objektuak erabiliz, 

Codeigniter markoa erabiltzen ez den egoeretan.  

 

4. Web-aplikazioak datu-baseen zerbitzarira konektatzeko darabilen 

erabiltzaileak (kontuz: ez da inoiz erabili behar ‘root’ erabiltzailea) soilik 

beharrezko datu-basera konektatzeko baimena izan beharko luke, eta, 

bertan, ezinbesteko prozedurak exekutatzeko baimena besterik ez. Hau da, 

ez luke izan behar MySQL lengoaiaren agindu arruntak (CREATE, INSERT, 

DELETE, DROP, ALTER… ) exekutatzeko baimenik. Horrela, eraso bat 

jasoz gero, mugatu egingo lirateke ondorioak. 

 

6.2. Autentifikazio-sistemaren haustura 

 

Web-aplikazioaren erabiltzaile baten erabiltzaile-izena eta pasahitza erasotzaile 

baten eskuetan eroriz gero, erasotzaileak erabiltzaile horren identitatea hartu eta 

nahieran erabili dezake. Atzematen dituen erabiltzaile-izena eta pasahitzak 

administratzailearenak izanez gero, are eta arriskutsuagoa izango da egoera.  

 

Erasotzaileek oso erraz lortu ditzakete erabiltzaile-izen eta pasahitz arruntenen 

zerrendak, eta modu automatizatuan erasotu dezakete edozein web-aplikazio. 

Milaka konbinazioren artean, bakarrak arrakasta izatea nahikoa izango litzateke 

sistema osoa arriskuan jartzeko. Erabiltzaile erreal baten izena jakinez gero, are 

errazagoa izango da arrakasta izatea, soilik pasahitza atzeman beharko duelako 

erasotzaileak. Pasahitz bat atzematea oso zaila dirudi, baina erasotzaileek denbora 

eta teknologia dute alde: sistema automatizatu batek orduak pasa ditzake hainbat 
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web-aplikazioren aurka erasoak behin eta berriz egiten. Oso gutxitan izango dute 

arrakasta, baina nahikoa da behin izatea erasotutako gunea arriskuan jartzeko. 

 

Nola saihestu ahulezia hori? Web-aplikazioaren erabiltzaileek badute ziur 

jokatzeko erantzukizuna, baina programatzailearen esku dauden neurri batzuk 

aipatuko dira: 

 

1. Ez da komeni inola ere ez sistemek lehenesten dituzten erabiltzaile-izen eta 

pasahitzak erabiltzea; adibidez, datu-basearen erabiltzailea pasahitzik gabeko 

‘root’ izenekoa bada, erasotzaile hasiberri batek ere segundo gutxitan izango 

du arrakasta.  

 

2. Web-aplikazioan saio-aldagaien kudeaketa egokia egitea; adibidez, web-orri 

guztietan saio-aldagai egokiak erabiltzen direla egiaztatuz. 

 

3. Erabiltzaileak pasahitz indartsuak erabiltzera behartzea (hori bezero-

ingurunean eta zerbitzari-ingurunean egin daiteke). Hona hemen funtzio 

sinple bat, PHP lengoaian programatuta, pasahitzak onartzeko iragazki gisa 

erabili daitekeena (hona hemen kodea deskargatzeko esteka). 

 

 
 

4. Erabiltzaileak aukeratutako pasahitza pasahitz okerrenen zerrendan ez 

dagoela egiaztatzea (Interneteko hainbat erakundek pasahitz-bildumak 

publikatzen dituzte erabiltzen diren pasahitz desegokiekin).  

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=8f648182b4b876c8718b461502dec192
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5. Erabiltzaileak pasahitzak aldian behin aldatzera behartzea, eta pasahitzen 

errepikapena debekatzea. 
 

6. Sarrera-saiakera okerrak mugatzea; adibidez, hiru sarrera-saiakera oker egin 

eta gero, erabiltzaile-kontua desgaitu daiteke. Edo IP helbide batetik hainbat 

saiakera oker detektatuz gero, IP hori blokeatu daiteke.  

Saio-aldagaiak erabiliz, hiru saiakera oker egin ondoren saiakera gehiago 

egiten utziko ez duen metodo sinple bat honako hau da: erabiltzaileak 

sarrera-datu okerrak sartzen dituen bakoitzean, saiakera oker horiek 

zenbatuko dira saio-aldagai batean, eta hirura heltzean, ez zaio utziko 

saiakera gehiago egiten saio-aldagaia iraungi arte. Ez da sistema seguruena, 

bezeroaren ordenagailutik saio-aldagaiak ezabatu daitezkeelako, baina 

arazoaz jabetzeko helburuarekin aipatzen da. Kodea 6.1 puntuko 

aplikazioaren ‘SaioHasiera’ kontrolatzailean dago eskuragai.  
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7. Bi pausoko identifikazio-modu bat txertatzea web-aplikaziora sartzeko; 

adibidez, reCaptcha sistema  (Interneten, honako helbide honetan azaltzen 

da: https://developers.google.com/recaptcha/docs/v3). 

 

6.3. Datu esanguratsuen esposizioa 
 

Bereziki babestutako datuen kudeaketa desegoki batekin, eraso batek arriskuan utzi 

ditzake web-aplikazioaren erabiltzaileak. Demagun web-aplikazioaren erabiltzaile-

datuetara sarbidea lortzen dutela erasotzaileek; bereziki babestu beharreko datu 

horiek datu-basean inongo babesik gabe gordeta egonez gero, informazio hori 

guztia erasotzaileen esku geldituko da.  
 

Arazo bera beste ikuspuntu batetik azalduko da orain. Demagun erabiltzaile batek 

bereziki babestutako datu bat (adibidez, bankuko txartel-zenbakia) web-aplikazio 

baten testu-koadro batean sartzen duela ordainketa bat egiteko. Web-aplikazio 

horrek datu-trukea inongo babesik gabe egiten badu, erasotzaile batek, 

komunikazioa aztertzen egonez gero, oso informazio baliotsua jasoko du. 
 

Nola saihestu ahulezia hori? 
 

1. Bereziki babestutako datuak zifratuta gordez web-aplikazioak erabiltzen duen 

datu-basean. Hona hemen, OPENSSL erreminta-bilduma erabilita, datu bat 

zifratzeko adibidea (programatxo nagusia eta hark erabiltzen dituen bi 

funtzioak). Hona hemen kodea deskargatzeko esteka. 
 

 
 

https://developers.google.com/recaptcha/docs/v3
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4a7bafa817e9286f23018ba3b90c11d5
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2. Zerbitzariaren eta bezeroaren arteko datu-trukea TSL zifratze-sistema 

erabilita babestuz. Web-ostatatze enpresen zerbitzu bat da (kostu handirik 

gabekoa) eta, programatzaileari ez dio lan gehiago ekarriko. Datu-trukea 

babestu gabe egiten denean, honako hau gerta daiteke: 

 

 
 

Sareko trafikoa aztertzen dabilen erasotzaileak harrapatu egingo luke web-

aplikazioaren erabiltzaileak zerbitzarira bidalitako informazioa (irudian ikusten 

den bezala). Hori ez litzateke gertatuko datu-trukea babestuta egongo balitz. 
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Azken irudian ikusten den moduan, informazio-trukea TLS zifratze-sistema 

erabiliz egiten denean, datuak babestuta egongo dira. Beraz, askoz ere 

zailagoa izango da haiek dakarten informazioa atzematea. 



Webgrafia 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 123 
 

7. WEBGRAFIA 
 

ASENSIO HIDALGO, Luis: Seguridad en aplicaciones web: Una visión práctica 

[linean]. Carlos III Unibertsitatea, Madrid, 2014. Erabilgarri, hemen: 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/20146 

 

BARRENA, Aner: PHP y MySQL [linean]. Anerbarrena, Bilbo, 2019. Erabilgarri, 

hemen: https://www.anerbarrena.com/programacion/php/ 

 

FREEMAN, Jonathan: What is JSON? A better format for data Exchange [linean]. 

Infoworld, Framingham, EEUU, 2019. Erabilgarri, hemen: 

https://www.infoworld.com/article/3222851/what-is-json-a-better-format-for-data-

exchange.html 

 

HOOVER, Brandon: Using PHP “openssl_encrypt” and “openssl_decrypt” to Encrypt 

and Decrypt Data [linean]. Hoover Web Development, Evansville, Indiana, 2017. 

Erabilgarri, hemen: 

https://bhoover.com/using-php-openssl_encrypt-openssl_decrypt-encrypt-decrypt-data/ 

 

SAJAL, Soni: How to Use AJAX in PHP and jQuery [linean]. Envatotuts+, India, 

2019. Erabilgarri, hemen: 

https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-ajax-in-php-and-jquery--cms-

32494?_ga=2.216670678.1365739013.1575296179-2127758824.1573485704 

 

ZENBAITEN ARTEAN: CodeIgniter User Guide [linean]. British Columbia Institute of 

Technology, Vancouver, 2019. Erabilgarri, hemen: 

https://codeigniter.com/user_guide/index.html 

 

ZENBAITEN ARTEAN: JQuery.ajax() [linean]. JS foundation, 2019. Erabilgarri, 

hemen: https://api.jquery.com/jquery.ajax/ 

 

ZENBAITEN ARTEAN: OWASP Top Ten 2017 Project [linean]. OWASP Foundation, 

2018. Erabilgarri, hemen: 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_2017_Project 

 

ZENBAITEN ARTEAN: PHP manual [linean]. PHP Documentation Group, 2019. 

Erabilgarri, hemen: https://www.php.net/manual/ 

 

ZENBAITEN ARTEAN: SQL tutorial [linean]. Refsnes Data, 2019. Erabilgarri, 

hemen: https://www.w3schools.com/sql/default.asp 

 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/20146
https://www.anerbarrena.com/programacion/php/
https://www.infoworld.com/article/3222851/what-is-json-a-better-format-for-data-exchange.html
https://www.infoworld.com/article/3222851/what-is-json-a-better-format-for-data-exchange.html
https://bhoover.com/using-php-openssl_encrypt-openssl_decrypt-encrypt-decrypt-data/
https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-ajax-in-php-and-jquery--cms-32494?_ga=2.216670678.1365739013.1575296179-2127758824.1573485704
https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-use-ajax-in-php-and-jquery--cms-32494?_ga=2.216670678.1365739013.1575296179-2127758824.1573485704
https://codeigniter.com/user_guide/index.html
https://api.jquery.com/jquery.ajax/
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_2017_Project
https://www.php.net/manual/
https://www.w3schools.com/sql/default.asp


 Hiztegia 
 

Web-aplikazioen programazioa zerbitzariingurunean: oinarriak 124 
 

8. HIZTEGIA 

  

Aldagai globala. Orokorrean, programa baten edozein funtziotik atzitu daitekeen 

aldagaia. PHP programazio lengoaian garatutako web-aplikazio batean, adibidez, 

$_SESSION, $_COOKIE edo $_SERVER aldagai globalak dira, eta aplikazioaren 

edozein klase, kontrolatzaile edo modelok dute bertarako atzitze-baimena. 

 

Algoritmoa. Problema bat ebazteko egin beharrezko urrats zehatzen segida 

mugatzen duen arau-multzoa.  

 

Bezeroa. Erabiltzailearen ordenagailua. 

 

Cookie-a. Web-zerbitzariek bezeroaren ordenagailuan uzten duten testu-fitxategi 

mota bat. Askotariko helburuekin erabiltzen dira cookie-ak. 

 

Datu-orria. Gaztelaniaz, formulario. 

 

Eraikitzailea. Objektu bat sortzean, objektu bera hasieratuko duen metodoa. 

Metodo horrek klasearen izen bera izango du, eta berariaz programatzen ez bada, 

eraikitzaile lehenetsia erabiliko da programan. 

 

Herentzia. Egitura hierarkiko batean, azpiko klaseek goiko klaseengandik 

ezaugarriak jasotzea ahalbidetzen duen propietatea. Normalean, hierarkian goian 

dagoen klaseari ‘aita’ deituko zaio, eta haren azpian dagoenari ‘semea’. 

 

MPA (Multiple Page Application). Web-aplikazio bat sortzeko, hainbat web-orri 

sortzean datzan teknika. 

 

Sarrera-koadroa. HTML lengoaian input gisa ezagutzen den elementua. 

 

SPA (Single Page Application). Web-aplikazio bat sortzeko, web-orri bakarra 

sortzean datzan teknika. 

 

Web-orri estatikoa. Inoiz aldatzen ez den web-orria: testu-dokumentu baten 

antzeko zerbait da; behin programatuta dagoenean, ez da inoiz aldatzen. 

Komunikazioa zerbitzaritik bezerora ematen da soilik. 

 

Web-orri dinamikoa. Bi noranzkotan komunikazioa izan dezakeen web-orria, hau 

da, bezeroaren eta zerbitzariaren arteko komunikazioa ahalbidetuko duena. 

Erakusten duen informazioa aldakorra da eta hura, normalean, datu-base batetik 

jasotakoa izango da. 

 

Web-ostatatzea. Ingelesez, hosting. 
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Zerbitzaria. Erabiltzaileak eskatzen duen informazioa gordetzen duen urruneko 

ordenagailua.  
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9. Kontzeptuen aurkibidea 
 

AJAX, 84, 109 

Aldagaiak, 9 

Apache, 7,8 

API , 96,99 

Array asoziatiboa, 12, 17 

Array indexatua, 12 

Array-a, 11 

Autentifikazio-sistemaren haustura, 117 

Bezero-zerbitzari arkitektura, 3 

Binding, 117 

CI_Controller, 31 

CI_Model, 30 

Codeigniter, 27, 28, 29, 30, 31 

Cookie-a, 47, 48 

Database, 31 

Datu esanguratsuen esposizioa, 120 

Datu-basea irudikatu, 17, 34, 67 

Datu-orria (GET eta POST), 38 

Echo, 10 

Eragileak, 10 

Eraikitzailea, 14 

Filter_input, 116 

For,11 

Foreach, 11, 32, 64 

Get, 38 

Htdocs, 8 

If..Else, 10 

Ikuspegia, 22, 23, 24, 31, 37, 42, 45, 50, 52, 58, 63, 76, 82, 84 

Javascript, 88, 89, 109, 110, 111 

jQuery, 88, 109 

JSON, 91,97,98 

Klaseak, 13,17, 34 

Kontrolatzailea, 23, 25, 29, 30, 31, 39, 43, 47, 49, 54, 59, 65, 77, 83, 90, 100 

Markoa, 6, 25 

Modelo Ikuspegi Kontrolatzailea (MVC), 22,29 

Modeloa, 23, 25,34, 41, 44, 56, 58, 67, 72, 84, 93 

MySQLi, 15,16 

mysqli_fetch_array, 17 

Netbeans, 7 

Objektuak, 14 

OpenSSL, 120 

Password_hash, 45 

Password_verify, 42 

PHPSESSID, 47, 49 

Post, 38 
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Require, 24, 25 

Routes, 31 

Saio-aldagaia, 47,48, 49, 83 

Segurtasuna, 113 

Select (HTML), 53, 85, 89, 109 

Softwarea, 7 

SPA eta MPA, 97 

SQL injekzioa, 113 

TSL, 121 

URL helbidea, 60, 65, 99 

Web-aplikazioa, 4 

While,11 

XAMPP,7 
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10. Prozeduren aurkibidea 

 

Oinarrizko prozedurak 

 

Nola prestatu ordenagailua programatzen hasteko ....................................................... 6 

Nola sortu eta exekutatu web-aplikazio bat ................................................................... 9 

Nola sortu proiektu bat Codeigniter markoa erabilita ............................................. 27, 28 

Nola egin konexioa datu-basera:  

 PHP kode hutsa erabilita ................................................................ 15,16,19 

 Codeigniter markoa erabilita ..................................................................... 29 

Nola itxi datu-baserako konexioa:  

 PHP kode hutsa erabilita .......................................................................... 17 

 Codeigniter markoa erabilita ..................................................................... 30 

Nola irakurri informazioa datu-basetik, eta: 

 PHP kode hutsa erabilita:  

o pantailan idatzi ................................................................................ 16,17 

o objektuetan sartu web-orri batean bistaratzeko ............................... 18-21 

o objektuetan sartu web-orri batean bistaratzeko (MVC jarraituta) ..... 23-25 

 Codeigniter markoa erabilita: 

o objektuetan sartu web-orri batean bistaratzeko (MVC jarraituta) ..... 29-32 

Nola antolatu datu-basea klaseen bidez............................................................ 17,34,67 

Nola bidali datuak kontrolatzailetik ikuspegira: 

 PHP kode hutsa erabilita ..................................................................... 24-25 

 Codeigniter markoa erabilita ..................................................................... 31 

Nola irakurri datu-orrietako informazioa kontrolatzailean ................................. 38,39,116 

Nola txertatu datuak URL helbidean ....................................................................... 59,65 

Nola gorde informazioa datu-basean ..................................................................... 54,58 

Nola ezabatu erregistro bat datu-basetik ..................................................................... 66 

Nola aldatu erregistro bat datu-basean .................................................................. 92-95 

 

Prozedura aurreratuak 

 

Nola exekutatu informazioa datu-basean gorde eta aldi berean datuak itzuliko  

dituzten SQL prozedurak ............................................................................................ 58 

Nola enkriptatu datu-basean gordetzeko datuak OPENSSL erabilita ................. 120,121 

Nola sortu saio-hasiera egiteko eta erabiltzaileak erregistratzeko web-orria .......... 35-50 

Nola egiaztatu datu-basean enkriptatutua dauden pasahitzak ............................... 41-42 

Nola gorde pasahitz enkriptatutak datu-basean .......................................................... 45 

Nola erabili cookie-ak ............................................................................................. 47-49 

Nola ezabatu cookie-ak ............................................................................................... 50 

Nola erabili saio-aldagaiak .......................................................................... 47-50, 83-84 

Nola aldatu saio-aldagaien iraungitze-denbora ...................................................... 83-84 

Nola sortu datuak aldatu edo ezabatuko dituen web-orri bat .................................. 84-95 

Nola erabili Javascript lengoaian programatutako funtzioak ................................... 87-89 

Nola sortu datuak JSON formatuan itzuliko dituzten kontrolatzaileak ................. 101-104 

Nola sortu datuak JSON formatuan jasoko dituzten kontrolatzaileak ......................... 106 
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Nola sortu AJAX funtzioak kontrolatzaileekin datu-trukea egiteko ...................... 109-112 
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