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Abstraksi :
Pada penulisan ilmiah ini penulis membahas pembuatan web Counter Digital
celullar dengan menggunakan html dan php pada aplikasi Dreamweaver MX
yang merupakan script untuk pemrograman berbasis server. HTML dan PHP
sering digunakan untuk membangun sebuah web site yang dinamis sehingga
dapat mengambil, mengolah dan menyediakan informasi dengan efektif.
Pembahasan dimulai dengan memperkenalkan Internet dan Macromedia 2004
MX, bagaimana bentuk dan susunan bahasanya. Kemudian penulis menjelaskan
aplikasi web menggunakan script HTML, yang merupakan contoh dari
pemanfaatan script PHP. HTML merupakan bentuk standar untuk isi dan
tampilan yang ada di halaman WWW. HTML diawali dan diakhiri dengan suatu
perintah yang sudah baku, yang disebut Tag. Diantara kedua tag tersebut
terdapat nilai-nilai dan atribut-atribut. Tag menjelaskan setiap elemen yang ada
di dalam web seperti teks, gambar maupun table, HTML sendiri adalah,
merupakan suatu dokumen teks biasa yang mudah untuk di mengerti
dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Hypertext dalam HTML
berarti bahwa kita dapat menuju ke suatu tempat, misal website atau halaman
homepage lain dengan cara memilih suatu link yang biasanya digarisbawahi
atau diwakili oleh suatu gambar. Selain link ke website tertentu, hypertext ini
juga mengijinkan kita menuju kesalah satu bagian dalam satu text itu sendiri.
Penggunaan database MySQL pada website ini bertujuan untuk menyimpan data
seperti data konsumen. Didasarkan pada keunggulannya, MySQL mampu
menampung lebih dari 50.000.000 record, sangat cepat mengeksekusi perintah
dan memiliki privilage system yang mudah dan efisien. Pembuatan website
Counter Digital Celular menggunakan html dan php pada aplikasi Dreamweaver
MX menampilkan website yang menyajikan informasi dan pemesanan barang
secara online, Counter Digital Celuller mempromosikan melalui internet guna
mempermudah para konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk
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