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Sumber Buku Web Dinamis Menggunakan Php Abdul Kadir
Buku ini membahas secara praktis pemrograman dan desain website yang memadukan Dreamweaver, HTML, CSS, PHP, dan Dreamweaver
bagi pemula. Pembahasan di dalam buku ini meliputi: - Memadukan Dreamweaver dan XAMPP untuk menguji pemrograman berbasis server
side, seperti PHP. - Mengombinasikan PHP dan Form agar dapat menghasilkan situs yang interaktif. - Pemahaman terhadap HTML dan CSS
serta bagaimana memanfaatkan Dreamweaver untuk penulisan kode pemrograman. - Penggunaan Dreamweaver untuk membuat desain
website serta merancang project pembuatan situs dari awal. Diharapkan, setelah membaca buku ini para pembaca dapat mencoba sendiri
langkah demi langkah membuat website baik dengan cara mendesain maupun melakukan pemrograman.
Kumpulan esai ini merupakan refleksi atas segala fenomena sehari-hari. Di era digital yang menghadirkan berbagai informasi dengan cepat,
ada kalanya refleksi berperan sebagai filter dan peristirahatan sejenak. Dari posisi itulah, banyak mutiara-mutiara hikmah kehidupan yang
dapat dijadikan permenungan. Menuntut segala hal agar sesuai dengan parameter kebenaran seseorang, tentu ini mustahil. Kebenaran tidak
bisa dipaksakan pada semua orang. Biarkan kebenaran ditemukan bagi setiap pencarinya. Nilai kebenaran tentu akan sama di mana saja,
tetapi upaya mencari kebenaran itu sendiri akan membuahkan pemahaman dan benteng kokoh di sisi logika. Setiap esai di buku ini
berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan sisi pandang lain dari kehidupan. Berbagai hal yang sekilas tampak sederhana, dikuak
sedemikian rupa sehingga menjadi dinamis, logis, dan progresif. Dikemas dengan bahasa yang renyah tanpa mengurangi kelezatan isinya.
Tak ayal lagi, buku ini layak dijadikan teman pengantar tidur dan partner diskusi di pagi hari. Mari berhenti sejenak dari keruwetan hidup. Mari
songsong hidup yang lebih baik.
Buku ini menyuguhkan lebih dari 100 kasus yang diimplementasikan langkah demi langkah. Buku ini ditujukan baik untuk pemula maupun
pembelajar berpengalaman, yang hanya memfokuskan dan mendalami hanya pada elemen-elemen penting JavaScript. Buku ini merupakan
buku “untuk semua kalangan”, yang didedikasikan untuk mereka yang menginginkan keseimbangan antara sisi teknis bahasa dan elemenelemen menyenangkan. Buku ini menjelaskan bagaimana bahasa ini diterapkan dimulai dari contoh-contoh yang paling mendasar sampai
yang lebih kompleks, dengan progres yang memandu Anda contoh demi contoh sampai Anda menguasainya. Kebutuhan akan contohcontoh yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Kami berharap bahwa Anda menikmati buku bahasa pemrograman
Web ini dengan cara yang menyenangkan.
Berikut merupakan topik-topik bahasan yang disajikan pada buku ini: ? Menciptakan Halaman PHP ? Menggunakan PHP dengan MySQL ?
Menggunakan Tabel untuk Menampilkan Data ? Elemen Form ? Mengedit Database ? Manipulasi Citra dengan PHP ? Memvalidasi Masukan
Pengguna ? Membangun Database ? User Login, Profil, dan Personalisasi ? Sistem Manajemen Konten Bab demi bab pada buku ini, Anda
akan diajak langkah demi langkah untuk membangun dua situs sembari mempelajari konsep-konsep baru. Tiap bab didesain sebagai bab
yang mandiri, sehingga jika Anda tidak tertarik dalam topik tertentu, Anda bebas untuk melompatinya. Pada buku ini, Anda akan
mengembangkan dua situs web dan banyak projek web pendukung: ? Situs Web Review Film: Dengan mengembangkan situs ini, Anda akan
dikenalkan beberapa keahlian dalam menuliskan program PHP, bekerja dengan variabel dan file, dan menggunakan data dari MySQL.
Dengan menggunakan PHP dan MySQL, Anda dapat mendesain halaman-halaman web dinamis untuk pengunjung situs. Anda juga akan
belajar tentang bagaimana memvalidasi masukan pengguna ketika menyempurnakan situs ini. ? Situs Web Komik: Saat merancang situs
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web ini, Anda akan belajar untuk membangun dan menormalisasi database dari nol, memanipulasi citra, mengotentikasi pengguna, dan
mengelola konten. Ketika Anda mengerjakan contoh-contoh pada buku ini, Anda dapat memilih apakah mengetik semua kode secara manual
atau menggunakan file-file kode sumber yang diberikan mendampingi buku ini. Buku ini didesain agar bersifat multiplatform untuk mesin
berbasis-Windows dan mesin berbasis-Linux. Anda akan memerlukan Apache, MySQL, dan PHP untuk mengerjakan semua projek pada
buku ini. Ketiganya merupakan program open source yang dapat Anda unduh secara gratis.
Buku Pemrograman Web ini mengenalkan bagian dari sebuah pembentukan pemrograman web. Buku ini sebagian besar menyajikan
langkah-langkah program yang disusun secara terstruktur. Dengan adanya langkah-langkah program tersebut, diharapkan pembaca dapat
mempraktikkan secara langsung dan dapat menyimpulkan sendiri maksud dari setiap perintah dalam program dengan cara melihat hasil
yang ditampilkan di web browser. Buku ini sangat cocok bagi pembaca pemula yang baru memulai dunia pemrograman secara mandiri
karena langkah-langkah dalam buku ini disajikan sesederhana mungkin. Buku ini cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran, baik di
perguruan tinggi, sekolah maupun kursus-kursus
The Essential Cyber ??Security Handbook adalah sumber daya yang bagus dimana pun Anda pergi; Ini menyajikan penelitian mutakhir dan
mutakhir mengenai keamanan dan keamanan sistem. Anda tidak perlu menjadi ahli keamanan cyber untuk melindungi informasi Anda. Ada
orang di luar sana yang pekerjaan utamanya berusaha mencuri informasi pribadi dan keuangan. Apakah Anda khawatir dengan keamanan
online Anda, tapi Anda tidak tahu harus mulai dari mana? Jadi buku pegangan ini akan memberi Anda, siswa, ilmuwan, sekolah, perusahaan,
bisnis, pemerintah dan pembuat keputusan teknis pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang keamanan dunia maya di
rumah atau di tempat kerja. The Essential Cyber Security Handbook is a great resource anywhere you go; it presents the most current and
leading edge research on system safety and security. You do not need to be a cyber-security expert to protect your information. There are
people out there whose main job it is trying to steal personal and financial information. Are you worried about your online safety but you do
not know where to start? So this handbook will give you, students, scholars, schools, corporates, businesses, governments and technical
decision-makers the necessary knowledge to make informed decisions on cyber security at home or at work.
BUKU TUTORIAL SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA DOSEN MENGGUNAKAN METODE 360 DEGREE
FEEDBACK
Belakangan ini, para pengguna Web mengharapkan halaman-halaman Web yang menarik dan yang diperbarui sesering-mungkin untuk
memberikan pengalaman penggunaan Web yang seutuhnya. Bagi mereka, situs Web lebih seperti komunitas, untuk berbagi dan
berkomunikasi. Pada saat yang sama, Administrator situs Web menginginkan situs yang mudah diperbarui dan dirawat, untuk memenuhi
harapan para pengunjung situs. Karena alasan ini dan lainnya, PHP dan MySQL menjadi standar de facto untuk menciptakan situs Web
dinamis yang disetir oleh database. Ada banyak teknologi yang tersedia dalam menciptakan situs Web dinamis. Yang paling umum
digunakan adalah PHP, ASP.NET (Active Server Pages), JSP (Java Server Pages), ColdFusion, RoR (Ruby on Rails), dan Pearl. Dalam
banyak pengakuan, dalam kaitannya dengan pengembangan situs web dinamis, PHP dianggap lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah
dipahami dari lainnya. Apa yang Anda dapatkan dengan PHP adalah kinerja yang baik, dengan integrasi ke hampir setiap database yang
ada. Hal inipun tidak memerlukan biaya karena PHP bersifat open source. Tak salah bila ada yang mengatakan bahwa PHP merupakan
perkawinan terbaik antara pemrograman skrip dan pemrograman database. PHP terbukti telah memenangi persaingan mengalahkan ASP
sebagai bahasa skrip paling populer yang digunakan akhir-akhir ini. PHP merupakan modul yang paling banyak diminati untuk Apache (Web
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server yang paling banyak digunakan saat ini). Buku ini merepresentasikan kulminasi dari semua pengalaman penulis dalam pengembangan
Web yang dirangkai dengan pengalaman pemrograman pada beberapa bahasa pemrograman yang lain. Fokus buku ini adalah merangkum
semua pengetahuan yang paling penting yang berkaitan dengan PHP dan MySQL dengan cara yang efisien. Melalui kode, yang secara
progresif dikonstruksi, pembaca akan diajari untuk mengembangkan situs Web dengan cara yang efektif. Yang Anda butuhkan hanyalah
semangat belajar dan sebuah komputer. Topik-topik yang dirangkum dalam buku ini adalah sebagai berikut: Bab. 1 Pengantar HTML dan
PHP Bab 2. String Bab 3. Angka Bab 4. Variabel Bab 5. Tanggal dan Waktu Bab 6. Array Bab 7. Fungsi dan Kelas Bab 8. File dan Direktori
Bab 9. Database Bab 10. Pelbagai Kasus Database Bab 11. Database Lanjut Bab 12. Aplikasi Database pada Web Bab 13. Pelbagai Teknik
Pemrograman PHP & MySQL Bab 14. Email, Fungsi Waktu dan Tanggal, dan File Upload Bab 15. Fungsi-Fungsi Pustaka MySQL
"PHP yang merupakan singkatan rekursif dari PHP Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman open source. PHP merupakan
bahasa scripting server-side yang digunakan untuk mengolah data melalui CGI. Script PHP bekerja di komputer server untuk menghasilkan
kode HTML yang dikirimkan ke web browser. PHP adalah bahasa pemrograman web masa kini. Ia telah digunakan di 244 juta website dan
2,1 juta web server. Singkatnya, PHP adalah bahasa pemrograman wajib bagi Anda yang ingin mengembangkan web sesuai dengan
imajinasi Anda. Buku ini menjelaskan semua hal tentang pemrograman PHP dari nol. Setiap topik disertai contoh implementasi kode untuk
menghasilkan program yang berbobot."
Buku ini membahas tentang pengguaan Prediksi kebutuhan sebuah perusahaan kedepannya yang harus diusahakan, dengan begitu akan
memudahkan atasan untuk mengambil sebuah keputusan , dengan menggunakan metode Moving Average untuk perhitungan Prediksi.
Dalam buku ini membahas juga tentang teori teori dan pengertian pengertian yang dibahas dalam buku ini
Excel dikenal sebagai aplikasi pengolah data paling banyak digunakan di Indonesia, bahkan dunia. Excel menjadi populer karena
menyediakan banyak fitur andal untuk mengelola database dengan mudah, cepat, dan akurat. Namun demikian, Excel tidak secara khusus
digunakan untuk membuat database. Excel memiliki keterbatasan ruang penyimpanan data, sehingga terkadang membutuhkan data dari
aplikasi lain, yang memang secara khusus digunakan untuk membuat database. File database dari aplikasi lain (database eksternal)
umumnya tidak berformat standar Excel, XLS atau XLSX. Excel sebenarnya dapat membuka dan membaca banyak format file database
yang terdaftar pada kotak dialog Open. Namun, kebutuhan data dari sumber database yang tetap dengan isi data yang berubah-ubah
(dinamis) karena adanya penambahan, pengeditan, atau perubahan record data, tidak dapat dipenuhi dengan cara membuka file atau
mengimpor file database dari aplikasi lain. Excel mempunyai kemampuan mengakses dan mengelola database eksternal. Database
eksternal dapat berasal dari workbook Excel, website, atau database pihak ketiga, misalnya file teks dan Access. Dengan kemampuan
tersebut, Anda dapat mengelola database eksternal menggunakan Excel tanpa harus mengetik ulang data-data yang ada dalam database.
Meskipun disusun menggunakan Excel 2010, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna Excel 2007. *Bonus pada buku fisik (CD,
voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
Teknologi sekarang semakin berkembang, banyak metode-metode pembelajaran terbaru yang tujuannya membuat agar sistem
pembelajaran menjadi semakin menarik minat para siswa-siswinya. Buku ini hadir untuk membuat konsep aplikasi pembelajaran berbasis
web sehingga konten dan materi pelajaran dapat diubah sesuai dengan kurikulum atau bersifat dinamis. Buku "Otodidak Web Programming:
Membuat Website Edutainment" menerapkan metode prototyping, di mana metode ini merupakan pengembangan yang digunakan pada
perangkat lunak yang akan dikembangkan kembali menggunakan metode prototyping. Seorang pengembang dan pelanggan dapat saling
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berinteraksi selama pembuatan sistem sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak
mengesampingkan segi-segi teknis dan pelanggan akan mengetahui proses-proses dalam menyelasaikan sistem yang diinginkan. Desain
sistem edutainment berbasis web menggunakan UML (Unified Modeling Languange). Desain sistem ini digunakan untuk memvisualisasikan,
menentukan, membangun, dan mendokumentasikan sebuah sistem perangkat lunak. Buku ini cocok bagi orang-orang yang ingin membuat
sistem pembelajaran berbasis web, penggiat informatika, dan referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.
Laravel dan VueJS merupakan 2 teknologi pemrograman web yang sedang popular saat ini. Keduanya dibahas dalam buku ini beserta
integrasinya dalam pembuatan aplikasi. Selain itu, didukung juga dengan materi lain yang tidak kalah penting dengan total 7 materi
pemrogaman web. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yang membahas 7 pemrograman website untuk pemula. Setiap
materi dibahas mulai dari teori dasar disertai contoh script di setiap pembahasan. Beberapa materi disertai langkah-langkah membuat
aplikasi dengan menerapkan materi yang dibahas. Total terdapat 5 pembahasan membuat aplikasi dari mulai login, mengatur template
aplikasi, operasi CRUD, hingga logout. Kelima aplikasi tersebut terdiri atas aplikasi dengan teknik OOP, PDO, dan MVC; aplikasi dengan
AJAX Jquery; aplikasi dengan Laravel; aplikasi dengan integrasi Laravel dan VueJS; serta aplikasi dengan plugin Wordpress.
Buku ini berisi tutorial tentang dasar-dasar HTML dan CSS. Dibahas pula beberapa CSS Framework dan dilengkapi dengan project membuat
desain layout halaman web. Buku ini cocok bagi yang baru belajar tentang web. Dapat juga digunakan untuk bahan praktikum mata kuliah
yang berkaitan dengan web.

Jika Anda membaca buku ini, maka saya tidak perlu memberitahu Anda betapa kaya dan hebatnya PHP itu. Anda bisa saja telah
membaca halaman-halaman buku teks PHP, atau Anda bisa saja telah menggunakan PHP untuk mengembangkan situs-situs
Web dinamis, atau Anda telah belajar PHP secara mandiri atau di perkuliahan beberapa bulan atau tahun terakhir. Apapun
kasusnya, dengan pengalaman yang Anda punya, Anda tentu tidak lagi menginginkan buku lain yang hanya memiliki bahasan
seputar “beginilah bagaimana menggunkaan PHP”. Apa yang Anda butuhkan adalah belajar bagaimana menggunakan PHP
secara lebih efisien, lebih aman, lebih cepat, dan tentu berkelas dengan memanfaatkan kekuatan pemrograman berorientasi-objek
(PBO). PHP tingkat lanjut, menurut saya, adalah tentang pembelajaran: bagaimana melakukan hal-hal yang berbeda, bagaimana
memperbaiki teknik-teknik dasar, dan bagaimana teknik pemrograman PHP memiliki pondasi PBO yang kokoh. Jika Anda saat ini
telah berhasil membangun situs Web dinamis dengan PHP, sekarang saatnya Anda membangunnya dengan PBO. Dengan
membaca buku ini, Anda akan memiliki keahlian dalam membangun situs Web dinamis dengan lebih baik dan lebih aman dan
menggunakan teknik-teknik PHP tingkat lanjut berbasi PBO. Topik-topik bahasan yang dirangkum pada buku ini adalah: TeknikTeknik Lanjut PHP; Mengembangkan Aplikasi Web; Konsep-Konsep Lanjut Database; Teknik-Teknik Keamanan; Teknik-Teknik ECommerce; Dasar Pemrograman Berorientasi-Objek; dan PBO Lanjut.
Sekalipun telah terbit sejumlah buku panduan menulis karya tulis ilmiah dalam konteks Indonesia, buku panduan yang secara
khusus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah di bidang ilmu sosial masih kurang memadai. Di lain
pihak, menuangkan gagasan ilmiah secara tertulis bukanlah hal yang mudah. bertolak dari masalah tersebut, buku ini terbit untuk
memperkaya khazanah pustaka tentang panduan dalam mempersiapkan, menulis dan mencermati karya tulis ilmiah sosial.Untuk
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pertama kali, ilmuwan antropologi, filsafat, dan bahasa Indonesia bekerja sama mempersiapkan buku ini. Para penulis tidak hanya
mengulas aspek ilmiah bidang ilmu sosial, tetapi juga bagaimana cara menulis karya ilmiah yang logis dalam bahasa Indonesia
yang baik dan benar. Buku ini disusun sedemikian rupa dalam kerangka urutan menulis suatu karya tulis ilmiah. Berawal dari
mencari wawasan dalam ilmu sosial, para penulis menyajikan secara berurutan pentingnya seorang ilmuwan menemukan ide atau
gagasan, menuangkannya dalam bentuk tulisan, sampai mengoreksi tulisan itu kembali.Sebersit harapan menyertai terbitnya
buku ini. semoga buku ini dapat membantu ilmuwan sosial Indonesia menghasilkan karya-karya tulis ilmiah sosial yang
berkualitas.
Dari studi terbatas yang dilakukan sebelumnya, hasilnya menyatakan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan kunjungan
warga Aceh yang berobat ke Malaysia dari tahun ke tahun. Kondisi carut-marut kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia,
khususnya di Aceh harus segera dicarikan solusi terbaiknya. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian dengan judul "Pengukuran
Kualitas Pelayanan Rumah Sakit di Aceh dengan Model HSQ-Metrix" yang lebih komprehensif dalam penilaian kualitas pelayanan
kesehatan Rumah Sakit. Model ini merupakan pengembangan dari Hospital Qual yang disusun oleh Itumalla. et. al. pada tahun
2014. Model ini memasukkan variabel Religious Obedience atau Keberagaman sebagai salah satu syarat kualitas pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit yang sesuai dengan prinsip Syariah. Kualitas pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin masih membutuhkan
perbaikan. Nilai HSQ-Metrix antara ekspektasi pasien dengan persepsi pasien masih berada pada nilai negative. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa RSUD dr. Zainoel Abidin belum memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pasien. Persepsi dari pihak
manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin mengenai layanan yang diinginkan oleh pasien tidak sesuai dengan keinginan pasien
sesungguhnya. Penerapan sandar yang telah ditetapkan oleh RSUD dr. Zainoe Abidin belum sepenuhnya diterapkan. Sebaiknya
perlu tindak lanjut terhadap konsep usulan dalam peningkatan kualitas pelayanan rawat inap terutama terhadap hal-hal yang
belum memenuhi harapan konsumen. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penunjang dan pendorong ke arah
perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di seluruh wilayah Aceh.
Buku ini merupakan buku pertama dari PANDUAN PRAKTIS CODEIGNITER UNTUK PEMULA. Buku ini membahas secara detail
tentang bagian-bagian penting yang harus dipahami ketika memulai pemrograman web menggunakan framework Codeigniter.
Buku ini akan memandu Anda secara bertahap dan langkah demi langkah dalam memulai membuat aplikasi web dinamis dengan
menggunakan framework Codeigniter. Buku ini sangat cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum yang ingin belajar
pemrograman web menggunakan framework Codeigniter. Pembahasan dalam buku ini disajikan secara praktis dan langsung
kepada poin penting yang harus dipahami oleh setiap orang yang ingin belajar pemrograman web menggunakan framework
Codeigniter. Pembahasan dalam buku ini meliputi : - Pengenalan Framework Codeigniter - Fitur-Fitur Penting Framework
Codeigniter - Memulai Pemrograman Codigniter - Menginstall Perangkat Lunak Pendukung - Membuat Projek Web dan
Memahami Struktur File Pada Framework Codeigniter - Memahami Arsitektur Framework Codeigniter - Memahami Konsep MVC
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Menambahkan File CSS dan JS Eksternal (Bootstrap) - Membuat Web dengan Multi Page (Web yang terdiri dari banyak halaman)
Buku yang sangat bermanfaat untuk mempelajari pembuatan aplikasi Android yang menyimpan data dalam bentuk database.
Buku ini mengupas materi-materi menarik, yang dibahas langkah demi langkah sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk
mempraktikkannya. Dasar-dasar pemrograman Web diberikan pada buku ini, dari HTML, CSS, JavaScript, jQuery hingga PHP.
Selain itu, dasar pengaksesan database MySQL melalui phpMyAdmin dan juga melalui skrip PHP ikut dijelaskan. Contoh aplikasi
Android untuk mengelola data inventori laboratorium dan juga aplikasi Internet of Things untuk mengontrol sejumlah lampu
disertakan pada buku ini.
PHP (hypertext Prepocessor) adalah salah satu Bahasa pemrograman procedural (memiliki fungsi dan modul yang dapat
dipanggil dari program utama) untuk membuat website dinamis yang sangat populer saat ini. PHP mendukung pemrograman
berbasis objek ( pemrograman yang menggunakan kelas dan objek) yang mudah dikembangkan. PHP hanya dapat dieksekusi
pada sisi server saja, atau disebut sebagai server side programing. Berbeda dengan Bahasa pemrograman seperti HTMl dan
javascript yang dapat dieksekusi di browser(client) tanpa harus menginstall web server (server). Ada beberapa cara untuk
menginstall web server, dapat diinstall secara terpisah atau menggunakan paket boundling yang terdiri dari Apache webserver,
MariaDB, dan PHP seperti WAMPP(Windows, Apache, MySQL, PHP)/LAMPP(Linux, Apache, MySQL, PHP)/MAMP(Mac,
Apache, MySQL, PHP). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama
Form Interpreted (FI), yang masih berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya
Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. PHP kemudian terus berevolusi sampai pada
versi terbaru yaitu versi 7. PHP Versi 7 merupakan proyek experimen dipelopori oleh ZEND (www.zend.com) yang awalnya
bernama PHPNG (PHP Next Generation). Proyek PHPNG bertujuan untukmenyusun ulang kode PHP untuk meningkatkan
performa.
Trik Memperindah Website Dengan Menu DinamisElex Media KomputindoMEMBANGUN WEB DENGAN PHP DAN MySQL
UNTUK PEMULA DAN PROGRAMMERPenerbit INFORMATIKA
BAB I. SERVER WEB DAN SERVER-SIDE SCRIPTING 1 1.1. Server Web ..................................................................... 1 1.2. Server-Side
Scripting .................................................... 5 1.3. Instalasi XAMPP ............................................................ 13 BAB II. STRUKTUR DASAR
PHP .......................................... 19 2.1. Mengenal PHP ............................................................... 19 2.2. Menginstall PHP
........................................................... 20 2.3. Syntax pada PHP ........................................................... 22 2.4. Variable
........................................................................... 26 2.5. Tipe Data ........................................................................ 27 2.6. Konstanta
........................................................................ 32 2.7. Operator .......................................................................... 35 BAB III. STRUKTUR
KONDISI DAN PERULANGAN ...... 41 3.1. Struktur Kondisi ............................................................ 41 3.2. Struktur Perulangan
..................................................... 49 3.3. Break dan Continue ...................................................... 56 BAB IV. FORM PADA PHP
....................................................... 61 4.1. Penanganan Form ......................................................... 61 4.2. Form Input
..................................................................... 67 4.3. Validasi Form ................................................................. 72 4.4. Form Required
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............................................................... 79 4.5. Form Security ................................................................. 84 4.6. Form Upload File
.......................................................... 86 BAB V. ARRAY DAN FUNGSI ............................................... 95 5.1. Array
............................................................................... 95 5.2. Prosedur dan Fungsi dalam PHP ............................... 105 BAB VI. FILE, STRING
DAN TANGGAL PADA PHP ........ 113 6.1. Penanganan File ............................................................ 113 6.2. Membuat dan Menghapus File
................................... 118 6.3. Fungsi String pada PHP ............................................... 122 6.4. Fungsi Tanggal pada PHP
........................................... 124 6.5. PHP Include dan Require ............................................ 130 BAB VII. SESSION DAN COOKIES
......................................... 137 7.1. Session ............................................................................ 137 7.2. Cookies
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MySQL ........................................................... 147 8.2. Koneksi ke Database ..................................................... 148 8.3. CRUD PHP MySQL
...................................................... 152
Pengguna Web sekarang ini berharap bahwa halaman web selalu kontinyu diperbarui dan memberikan pengalaman tersendiri ketika
membacanya. Bagi mereka, situs Web lebih seperti komunitas, yang menjadi tempat bertemu dan berjumpa kembali. Pada saat yang sama,
administrator Web menginginkan situs yang lebih mudah diperbarui dan dikelola, memahami bahwa ini merupakan satu-satunya cara untuk
memenuhi ekspektasi pengunjung situs. Karena alasan inilah PHP/MySQL menjadi standar de facto untuk menciptakan situs Web berbasis
database yang dinamis. Buku ini merangkum hal-hal fundamental tentang PHP/MySQL dengan cara yang efisien. Buku ini mengajari Anda
untuk bagaimana mengembangkan situs dinamis langkah demi langkah. Apa yang Anda perlukan adalah alokasi waktu dan keinginan untuk
belajar. Ada banyak buku yang didedikasikan untuk membahas beberapa aspek dari bahasa PHP/MySQL dan jika Anda masih “baru”
dengan bahasa ini, akan sangat sulit untuk mengetahui di mana harus memulainya. Buku ini merupakan buku “untuk semua kalangan”,
yang didedikasikan untuk mereka yang menginginkan keseimbangan antara sisi teknis bahasa dan elemen-elemen menyenangkan, sebuah
buku yang mendiskusikan permasalahan-permasalahan lintas-platform. Buku ini menjelaskan bagaimana bahasa ini diterapkan dimulai dari
contoh-contoh yang paling mendasar sampai yang lebih kompleks, dengan progres yang memandu Anda langkah demi langkah sampai
Anda menguasainya. Karena saya seorang guru, saya merasa kebutuhan akan contoh-contoh yang baik diperlukan untuk mendapatkan hasil
yang baik. Saya telah banyak belajar dan berharap bahwa Anda menikmati buku bahasa pemrograman Web ini dengan cara yang
menyenangkan. Berikut merupakan topik-topik yang dibahas pada buku ini: Bab 1. Pengantar PHP Bab 2. Pemrograman PHP Bab 3.
Menciptakan Situs Dinamis Bab 4. Pengantar MySQL Bab 5. Pemrograman MySQL Bab 6. Lebih Lanjut dengan MySQL Bab 7.
Menggunakan PHP dan MySQL Bab 8. Lebih Lanjut dengan PHP dan MySQL
Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam
proses pembelajaran. Pembelajaran harus berorientasi pada kegiatan pembelajaran interaktif berpusat pada siswa dengan mengedepankan
proses pengamatan (riset), pemanfaatan multimedia, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin maksimal dan berdaya guna. Melihat
perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, buku ini sangat menarik dan layak untuk diminati para akademisi sebagai bahan
dasar dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SD/MI. Buku ini juga dapat menjadi sumber belajar bagi para mahasiswa khususnya
jurusan/prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)/Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Buku ini dapat menjadi bahan bacaan
yang mudah dipahami serta mampu mengubah pola pikir para akademisi dalam melaksanakan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik.
Buku ini disampaikan tujuan bagaimana seharusnya proses pembelajaran tematik berdasarkan Kurikulum 2013 yang berlangsung di SD/MI
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dengan membimbing peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi/HOTS (Higher Order Thinking Skills). Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Digital libraries in Indonesian higher education.
Dewasa ini, hampir seluruh perpustakaan pasti memiliki aplikasi yang digunakan untuk memudahkan para staf dalam mengatur keluarmasuknya buku, transaksi, member, atau hanya sekadar mencari buku yang ingin dicari. Dengan adanya aplikasi ini, pekerjaan dapat
dilakukan dengan cepat dan tepat, proses pembuatannya pun cukup mudah. Oleh sebab itu, program aplikasi perpustakaan (E-Library)
merupakan salah satu aplikasi yang diminati oleh para mahasiswa-mahasiswi dalam menyelesaikan skripsinya. Di sini penulis akan
mengajak Anda untuk membangun sebuah aplikasi E-Library berbasis web menggunakan PHP dan MySQL lengkap dengan
perancangannya, seperti DFD, DFD Level (Bertingkat), Flowchart, ERD, Relasi Antartabel, hingga pada masing-masing struktur
databasenya.
Kelima buku ini cocok untuk pemula maupun pembelajar berpengalaman. Buku-buku ini cocok untuk semua kalangan, yang didedikasikan
untuk mereka yang menginginkan keseimbangan antara sisi teknis bahasa dan elemen-elemen menyenangkan. Buku ini menjelaskan
bagaimana HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP/MySQL ini diterapkan dimulai dari contoh-contoh yang paling mendasar sampai yang lebih
kompleks, dengan progres yang memandu Anda contoh demi contoh sampai Anda menguasainya.
Buku Ini mengiraikan tentang konsep kesehatan dan keselamatan kerja khususnya dalam bidang ilmu keperawatan. selain itu buku ini
dilengkapi dengan contoh kasus kesehatan dan keselamatan kerja sehingga diharapkan dapat memberikan kejelasan pada konsep teori. Isi
materi dalam buku ajar ini mencakup model konseptual perkesja, definisi perkesja, pekerja dan tempat kerja, pengkajian hazard dan
pengendaliannya, serta asuhan keperawatan kesehatan kerja.

Perkembangan penggunaan web beberapa tahun belakangan ini sangat marak digunakan, baik digunakan kalangan perorangan
sampai dengan kalangan bisnis atau perusahaan. Perkembangan web tersebut semakin pesat dan dibutuhkan Sumber Daya
Manusia yang handal untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi web. PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor
yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script yang menyatu dengan HTML dan
berada pada server (server side HTML embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman web
yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini
menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang terbaru atau up- to-date. Semua script PHP dieksekusi pada server
dimana script tersebut dijalankan. MySQL adalah sebuah server database open source yang terkenal yang di gunakan berbagai
aplikasi terutama untuk server atau membuat web. Pada MySQL umumnya digunakan bersamaan dengan PHP untuk membuat
aplikasi server yang dinamis dan powerful.
Pada era diskruptif ini, codeigniter merupakan sebuah aplikasi sumber terbuka di mana berupa kerangka kerja PHP dengan model
MVC (Model-View-Controller) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Codeigniter sangat membantu
dalam proses pembangunan aplikasi berbasis web sehingga pada pembuatannya tidak perlu dilakukan dari awal. Buku ini
memuat panduan pembuatan aplikasi monitoring dan penilaian kinerja pengembangan talent yang dapat diterapkan dalam
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perusahaan dengan memanfaatkan model MVC dari Codeigniter. Pada pembahasannya, terdapat 3 topik utama dalam panduan
ini dimana ketiganya tercakup dalam proses monitoring dan penilaian kinerja. Buku ini diharapkan bisa menjadi penghantar
ataupun panduan bagi para programmer, analis, IT Operation maupun Project Manajer dalam melakukan implementasi
codeigniter dan pembuatan aplikasi serupa dalam keperluan pribadi, bisnis maupun organisasi.
Module E-Commerce - Teaching Factory For Students. This book is for students whose major is in Business Daring and
Marketing. This book is for HOTS learning program.
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMP/MTs ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti
akan disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ü Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M
(Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. ü Adanya kegiatan dan
proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan
guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan
kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya
dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). ü Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan
kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai
alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah
masalah (problem solver).
Buku ini menjelaskan tentang pembuatan aplikasi Bank Sampah berbasis website menggunakan framework codeigniter dan
mysql. Anda akan emndapatkan pembelajaran apa itu codeigniter dan mysql dan beberapa tools lain yang dapat anda jadikan
acuan dalam membangun aplikasi berbasis website. Buku ini cocok untuk pemula dalam mengenal dunia teknologi
pengembangan aplikasi berbasis website. Selamat Belajar.
Buku ini membahas tentang pengguaan Face Recognition untuk mengakses sebuah ruangan dengan menggunakan metode
Local Binary Pattern Histogram (LBPH) . deskriptor tekstur digunakan untuk mewakili wajah, karena gambar wajah dapat dilihat
sebagai sebuah komposisi micro-texture-pattern Dalam buku ini membahas juga tentang teori teori dan pengertian pengertian
yang dibahas dalam buku ini
Pembelajaran Revolusi Industri 4.0 merupakan pembelajaran yang salah satunya menggunakan jasa internet. Agar guru dan atau
tenaga pengajar dapat membuat bahan ajar yang dapat diakses melalui internet, maka perlu belajar yang namanya pemrograman
website. Berdasarkan alasan ini, maka buku ini dibuat. Buku ini merupakan luaran penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan
Perguruan Tinggi (PTUPT) dengan “Pengembangan Baha Ajar Digital Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri
4.0.” Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan
Universitas Negeri Makassar atas bantuan dana untuk penelitian ini. Yang akan dibahas pada buku ini: Bab 1 Pengenalan
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Webserver A. Pengetian Webserver B. Jenis Webserver Bab 2 Instalasi Webserver A. Instalasi Webserver B. Menguji Webserver
dan MySQL C. Menguji Script PHP Bab 3 Mendaftar Hosting Gratis A. Apa itu Hosting? B. Cara Mendaftar Hosting Bab 4 HTML
(Hypertext Markup Language) Bab 5 PHP: Hypertext Preprocessor A. Pengenalan PHP B. Sintaks PHP C. Tipe Data D. Variabel
E. Assignment dan Operator dalam PHP F. Statement Kontrol - IF Bab 6 Database MySQL A. Mengenal Database MySQL B.
Menjalankan phpMyAdmin C. Database dan Tabel dalam MySQL Bab 7 Akses Database MySQL dengan PHP A. Perintahperintah Penting MySQL melalui PHP B. Menyiapkan User dan Password untuk Mengakses Database C. Menguji Koneksi ke
Database D. Menampilkan Data E. Menambah, Mengedit dan Menghapus Data Penerbit Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
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