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Introdução

Com o intuito de desenvolver aplicações comerciais 
para funcionamento em ambiente web, estudou-se o
comportamento das tabelas DHTMLX em conjunto 
com a linguagem PHP para interação entre a tabela e o 
banco de dados.

Como transformar métodos atuais de 
desenvolvimento web em formas dinâmicas de uso, 
afim de o usuário ter maior conforto e interação com os 
sistemas de comércio eletrônicos atuais?

Fundamentação teórica
    Tempos atrás o trabalho com tabelas dinâmicas para 
aplicações web não eram vistas como algo viável, até 
porque as tecnologias de linguagem de programação
disponíveis não suportavam tal interação.

Com o advento da assincronia AJAX (Asynchronous 
Javascript And XML) esse ideal se tornou mais que 
possível quebrando paradigmas quanto a programação 
voltada à web.

O que se tem é uma tabela com interação entre 
métodos de pesquisa, interação com arquivos XML, 
formatação de campos, fácil ordenamento de colunas e 
etc.

A. A tabela

A tabela é uma parte do projeto DHTMLX 
desenvolvida para aplicações comerciais e profissionais 
para ambientes web.

A tabela usada é a Complex content in header que 
possibilita a busca filtrada pelo nome que o usuário 
digita (Figura 1).

O comportamento do carregamento dessa tabela é 
através de um arquivo XML, onde as informações são 
carregadas desse arquivo e inseridas na tabela.

B. Interação Javascript, XML, PHP e Banco de dados

A interação necessária para que a linguagem de 
programação PHP pudesse interagir com a tabela e 
conseqüentemente o banco de dados era devida a 
necessidade de capturar os dados do banco e mostrar na 
tabela os dados do banco e não de um arquivo 
qualquer.

Então, captura-se o banco de dados com a linguagem 
PHP e se escreve no arquivo XML todos os registros 
referentes aquela tabela, daí o arquivo vai ser lido pelo 

JavaScript e posteriormente lançado na interface com o 
usuário.

C. Escrita da tabela no banco de dados
Com essa tabela o usuário pode facilmente alterar, 

pesquisar, remover e inserir dados com facilidade, haja 
vista que a interação decorre do Javascript com o XML, e 
não mais com o PHP após o carregamento do banco no 
arquivo, porém na hora que o usuário precisar atualizar os 
dados que estão na tabela para o banco é necessário fazer a 
inversão dos dados na tabela.

Primeiro captura-se os dados da tabela com o JavaScript 
colocando um campo oculto para que possa escrever novos 
dado da tabela nesse campo, com expressão regular de “[“ 
colchetes para abertura de uma nova linha e “]” para 
término de um alinha, e “,” para separar os campos do 
registro (Figura 2).

Daí o PHP com a função ISSET(), entende que o campo 
foi modificado e o formulário foi enviado, com isso a 
própria linguagem converte a expressão regular e atualiza, 
insere ou remove o(s) dado(s) no banco.

A partir disso, temos uma tabela de aplicação rápida, 
simples e dinâmica para aplicar em diversas áreas do 
conhecimento, bem como utilizar para desenvolvimento de 
ambientes comerciais profissionais, acelerando a 
produtividade dos usuários do sistema com a rapidez e 
simplicidade da interface final mostrada ao usuário.

Materiais e métodos

Para levantamento das possibilidades de como fazer a 
interação, foi estudado as funcionalidades que o PHP 
oferece para interação com Javascript e consequentemente 
com XML, resultando no comportamento AJAX.

Também fora utilizada a metodologia de expressão 
regular responsável pela captura e filtração dos dados para 
conversão da estrutura XML para um array e 
consequentemente para uma estrutura relacional possível de 
ser inserida em um banco de dados.

Resultados e discussão

Portanto, o trabalho dessas tabelas com interação com 
banco de dados resulta em tecnologias inovadoras para 
desenvolvimento de aplicações comerciais para ambientes 
web e consequentemente auxilia a WEB 2.0 trazendo novas 
formas possíveis de auxiliar o conforto do usuário final.
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[1] Figura 1.Tabela com o banco de dados carregado na imagem a cima e logo a baixo a filtragem após a digitação da letra “c”.

Figura 2. Após alterar o chocolate em pó com o ID = 1 da Figura 1, para CHOCOLATE BRANCO, e clicar no botão atualizar o
Javascript atualiza o campo oculto para os novos dados da tabela e o código PHP converte e insere, atualiza ou remove o dado do banco.


