
Budowa galerii sztuki 

Przegląd projektu 

Aby zbudować kompletną stronę internetową PHP / MySQL, podsumowujemy koncepcje zawarte w 

naszym kursie ,z rzeczywistym przykładem o nazwie Canvas Gallery. Canvas Gallery to prawdziwa 

galeria sztuki w San Francisco. Jest to duża przestrzeń, w której znajdują się jedni z najbardziej 

postępowych artystów Zachodniego Wybrzeża, a także kilku artystów z innych części świata. Canvas 

przedstawia co miesiąc nowy pokaz sztuki z udziałem nowych artystów i często setek dzieł sztuki. Przez 

lata Canvas sponsorowało wiele pokazów sztuki, co zaowocowało dużą ilością dzieł sztuki oferowanych 

do sprzedaży lub wynajmu w trakcie i po pokazach. W tej sekcji utworzymy pełną dynamiczną witrynę 

internetową, która będzie wspierać obecność Galerii Canvas w Internecie. 

Publiczne i prywatne 

Większość aplikacji internetowych składa się z kilku głównych składników: stron publicznych, do 

których mają dostęp użytkownicy, oraz stron prywatnych, dostępnych dla osób administrujących 

serwisem i aktualizujących strony. Witryna może mieć strony logowania i uwierzytelniania; strona 

indeksowa z linkami do różnych obszarów serwisu; strony, które dodają, zmieniają lub usuwają dane; 

strona z danymi kontaktowymi i adresem e-mail; oraz pliki nagłówka i stopki zawierające tytuły, 

informacje o prawach autorskich lub znakach towarowych. Witryna sieci Web Canvas Gallery jest 

zorganizowana w podobny sposób, jak pliki przedstawione w tabeli A.1. 

Nazwa pliku: Opis 

admin_art_edit.php: Ekran administracyjny umożliwiający dodawanie i edytowanie rekordu sztuki. 

admin_art_list.php: Ekran administracyjny, aby wyświetlić listę dzieł sztuki w ekwipunku. 

admin_artist_edit.php: Ekran administracyjny do edycji istniejącego artysty. 

admin_artist_insert.php: Ekran administracyjny umożliwiający dodanie nowego wykonawcy. 

admin_artist_list.php: Ekran administracyjny z listą wszystkich artystów. 

admin_footer.php: Stopka na wszystkie strony administracyjne. 

admin_header.php: Nagłówek zawarty na wszystkich stronach administracyjnych w celu zapewnienia 

połączenia z bazą danych, sprawdzenia, czy administrator się zalogował, czy nie, oraz zapewnienia 

menu administracyjnego. 

admin_login.php: Ekran logowania służący do weryfikacji wprowadzonej nazwy użytkownika i hasła 

oraz do aktualizacji sesji, tak aby użytkownik mógł swobodnie korzystać ze stron administracyjnych. 

artist_detail.php: publiczna strona zawierająca wszystkie informacje dotyczące konkretnego artysty. 

contact.php: Prosty formularz z prośbą o kontakt z personelem. Ten formularz wysyła e -‐‐ mail po 

przesłaniu. 

db.sql: skrypt SQL do tworzenia tabel bazy danych dla sztuki i artysty. 

footer.php: stopka umieszczana na dole każdej strony publicznej. 

gallerydb.sql: polecenia SQL do tworzenia tabel sztuki i wykonawców i wypełniania ich danymi 

demonstracyjnymi. 



header.php: Plik nagłówkowy znajdujący się na górze każdej publicznej strony w celu zapewnienia 

paska nawigacji, łączności Dabatase, niektórych funkcji specyficznych dla PHP i logo. 

index.php: Pierwsza strona, na której wyświetlana jest lista wszystkich artystów i jedno dzieło sztuki 

dla każdego artysty. 

style.css: kaskadowy arkusz stylów, używany do określania czcionek, kolorów i tak dalej. 

Tworzenie witryny internetowej 

Tworzenie witryny sieci Web obejmuje kilka etapów. Będziemy potrzebować strony, aby: 

1. Utworyć bazę danych do przechowywania danych dla galerii sztuki. 

2. Zbudowaćj strony administracyjne, aby utworzyć ekran, na którym można dodać nowe zasoby do 

galerii. 

3. Wypisać wszystkie dzieła sztuki i artystów w bazie danych. 

4. Wypisać szczegóły dzieła sztuki, takie jak jego cena, nazwisko artysty i tak dalej. Po utworzeniu tych 

stron mamy działający system. Jednak aby strona była bardziej funkcjonalna i bezpieczna, 

uwzględnimy: 

5. Ekran logowania do ochrony dostępu do części administracyjnej serwisu. 

6. Formularz kontaktowy dla użytkowników w celu uzyskania dodatkowych informacji o sztuce lub 

artyście. 

Tworzenie bazy danych 

Pierwszym krokiem w tym projekcie jest skonfigurowanie schematu bazy danych. Aby zobaczyć pełny 

schemat tej bazy danych, zobacz pliki gallerydb.sql i db.sql. Skrypt db.sql służy do tworzenia i 

zapełniania bazy danych niektórymi artystami i sztukami, podczas gdy gallerydb.sql nie będzie 

zawierała żadnych danych początkowych i dodasz wszystkich artystów i ich dzieła. W tym przykładzie 

używana jest „testowa” baza danych MySQL. Ponieważ mamy do czynienia z artystami i ich sztuką, 

tworzone są dwie tabele bazy danych, jedna dla artysty i jedna dla sztuki: 

CREATE TABLE artist ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, name 

varchar(100) NOT NULL default '', bio text NOT NULL, phone varchar(50) NOT 

NULL default '', email varchar(100) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (id) ) 

CREATE TABLE art ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, artist_id 

int(10) unsigned NOT NULL default '0', title varchar(120) NOT NULL default '', 

description text NOT NULL, price decimal(10,0) NOT NULL default '0', PRIMARY 

KEY (id) ) 

Obie tabele mają swój własny unikatowy identyfikator, klucz podstawowy, który będzie automatycznie 

zwiększany przez bazę danych. Ponadto tabela grafiki ma klucz obcy o nazwie artist_id. Ten klucz 

zostanie użyty do utworzenia relacji między dwiema tabelami; to znaczy łącze ze stołu artystycznego 

do stołu z grafiką. Reszta danych składa się głównie z tekstu dla dużych pól, takich jak biografia artysty, 

lub varchar dla krótszych pól, takich jak nazwisko lub adres e-mail. Żadne z pól nie ma wartości NULL. 



Strony administracyjne 

Po zaprojektowaniu bazy danych i utworzeniu tabel następnym krokiem jest zbudowanie stron 

administracyjnych, na których dane są wprowadzane i aktualizowane w serwisie WWW. Wszystkie 

strony administracyjne w tym projekcie mają nazwy z przedrostkiem admin_. Aby wejść na te strony, 

użytkownik musi zalogować się jako administrator.  

Lista wszystkich artystów z bazy danych (admin_artlist.php) 

Początkowa strona administracyjna o nazwie admin_artist_list.php wyświetla wszystkie nazwiska 

artystów w bazie danych jako hiperłącza. Zawiera również numery telefonów i adresy e-mail 

odpowiednich artystów. Drugi hiperłącze w sekcji „Akcja” służy do usuwania wykonawcy. Jeśli 

użytkownik kliknie nazwę artysty, identyfikator artysty zostanie przekazany w hiperłączu (wiersz 4) do 

innego pliku o nazwie admin_art_edit.php. Jeśli użytkownik kliknie hiperłącze Usuń, wartość akcji z 

linku zostanie ustawiona na usunięcie, a identyfikator tego artysty zostanie użyty w instrukcji SQL 

DELETE (linia 2) w celu określenia, który artysta powinien zostać usunięty z bazy danych. Rekordy są 

pobierane w posortowanej kolejności (wiersz 3) i wyświetlane w tabeli HTML. 

Początkowa strona administracyjna o nazwie admin_artist_list.php wyświetla wszystkie nazwiska 

artystów w bazie danych jako hiperłącza. Zawiera również numery telefonów i adresy e-mail 

odpowiednich artystów. Drugi hiperłącze w sekcji „Akcja” służy do usuwania wykonawcy. Jeśli 

użytkownik kliknie nazwę artysty, identyfikator artysty zostanie przekazany w hiperłączu (wiersz 4) do 

innego pliku o nazwie admin_art_edit.php. Jeśli użytkownik kliknie hiperłącze Usuń, wartość akcji z 

linku zostanie ustawiona na usunięcie, a identyfikator tego artysty zostanie użyty w instrukcji SQL 

DELETE (linia 2) w celu określenia, który artysta powinien zostać usunięty z bazy danych. Rekordy są 

pobierane w posortowanej kolejności (wiersz 3) i wyświetlane w tabeli HTML. 

Przykład A.1. 

(Plik admin_artist_list.php) 

<?php 

// Connect to the database and insert the new artist 

mysql_connect("localhost", "root", "password") or 

die(mysql_error()); 

mysql_select_db("test") or die(mysql_error()); 

extract($_REQUEST); 

1 if( isset($action) && $action="delete" ) { 

2 $sql = "DELETE FROM Artist WHERE id='$id'"; 

mysql_query( $sql ) or die(mysql_error()); 

} 

3 $sql = "SELECT * FROM Artist ORDER BY name"; 

$recordset = mysql_query( $sql )or die(mysql_error()); 

?> 



<? include("admin_header.php") ?> 

<h1>Artist List</h1> 

<table cellpadding="5"> 

<th>Artist</th><th>Phone</th><th>Email</th><th>Action</th> 

<? 

while( $row=mysql_fetch_assoc($recordset) ) { 

4 print '<tr><td><a href="admin_artist_edit.php?id=' 

. 

$row["id"]. '">' 

. $row["name"] .'</a></td>' . 

"<td>". $row["phone"] ."</td><td>". $row["email"] ."</td>". 

5 '<td><a href="admin_artist_list.php?action=delete& id=' 

. $row["id"]."\">Delete</a></td></tr>\n"; 

} 

?> 

</table> 

<? include("admin_footer.php") ?> 

Wyjaśnienie 

1 Jeśli użytkownik kliknął hiperłącze Usuń w formularzu pokazanym na rysunku A.1, zostanie wykonany 

wiersz 2. 

2 To jest instrukcja SQL, która usuwa artystę z tabeli „Artysta” na podstawie jego identyfikatora. 

3 Ten SQL wybiera wszystkie wiersze z tabeli „Wykonawca”, posortowane według nazwiska 

wykonawcy. 

4 Po wyodrębnieniu rekordów za pomocą funkcji mysql_fetch_assoc() wyświetlana jest tabela z linkami 

do każdego artysty, jego numerem telefonu i adresem e-mail oraz hiperłączem Usuń. Jeśli użytkownik 

kliknie hiperłącze z nazwą artysty, jego identyfikator zostanie przekazany do skryptu 

admin_artist_edit.php za pośrednictwem adresu URL. (Wartość id jest dodawana do znaku ? po łączu). 

5 Kliknięcie odsyłacza Usuń przekazuje wartość akcji i identyfikator artysty do skryptu PHP (wiersz 1). 



 

Aktualizacja artysty w galerii (admin_artist_edit.php) 

Aby przejść do strony admin_artist_edit.php, użytkownik kliknął hiperłącze artysty wymienionego na 

poprzednim rysunku A.1. Linia 4 przykładu A.1 pokazuje, że hiperłącze wysyła identyfikator tego artysty 

za pośrednictwem adresu URL. Strona admin_artist_edit.php (przykład A.2) używa identyfikatora do 

określenia, którego wykonawcę zaktualizować. (Możesz zobaczyć wartość id w adresie URL, ponieważ 

używana jest metoda GET). Identyfikator artysty jest przechowywany w ukrytym polu (patrz wiersz 6 

w przykładzie A.2). Jeśli strona jest wyświetlana po raz pierwszy, wykonywana jest instrukcja SQL 

SELECT (patrz wiersz 5) w celu pobrania wszystkich danych tego artysty z bazy danych. Użytkownik 

otrzymuje samoczynnie przetwarzający się formularz HTML zawierający informacje o wykonawcy, 

takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, telefon itd., Dotyczące konkretnego artysty, którego wybrał do 

aktualizacji. Gdy użytkownik zaktualizuje informacje w formularzu, są one przekazywane do części PHP 

strony i wyodrębniane z superglobalnej tablicy $ _REQUEST (patrz wiersz 1). Zmienne wynikające z 

funkcji extract() są używane do „SET” nowe wartości dla artysty w komendzie SQL UPDATE w linii 3. 

(Upewnij się, że podczas testowania tego skryptu aktualizujesz wiersz 2 i podajesz poprawny serwer, 

nazwę użytkownika i hasło, aby połączyć się z Twoją wersją MySQL). 

Przykład A.2. 



<?php 

1 extract($_REQUEST); 

2 mysql_connect("localhost", "root", "password") 

or die(mysql_error()); 

mysql_select_db("test") 

or die(mysql_error()); 

if( isset($submit) ) { // If the form has been submitted 

$status = ""; 

if( $name=="" ) { // If the user left the name field blank 

$status = "Please enter the artist's name.<br>"; 

} else { 

// Connect to the database and insert the new artist 

3 $sql = "UPDATE Artist SET name='$name', " . 

"email='$email', phone='$phone', bio='$bio'" . 

"WHERE id='$id'"; 

mysql_query( $sql ) 

or die(mysql_error()); 

4 $status = "SUCCESSFULLY updated $name"; 

} 

} else { 

5 $sql = "SELECT * from Artist WHERE id='$id'"; 

$resultset = mysql_query( $sql )or die(mysql_error()); 

$row = mysql_fetch_assoc( $resultset ); 

extract( $row ); // Retrieve/extract all info on artist by 

ID 

} 

?> 

<? include("admin_header.php") ?> 

<h1>Artist Update Screen</h1> 

<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="GET"> 

6 <input type="hidden" name="id" value="<?=$id?>"> 



<table> 

<? if (isset($status)) {?> 

<tr><td colspan="2"><b><?=$status?></b><br><br></td></tr> 

<? } ?> 

<tr><td>Name</td><td><input type="text" 

name="name" value="<?=$name?>" /></td></tr> 

<tr><td>Email</td><td><input type="text" 

name="email" value="<?=$email?>" /></td></tr> 

<tr><td>Phone</td><td><input type="text" 

name="phone" value="<?=$phone?>" /></td></tr> 

<tr><td>Bio</td><td><textarea rows="15" cols="60" 

name="bio" value="<?=$bio?>" ><?=$bio?> 

</textarea></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type="submit" 

name="submit" value="Submit"/></td></tr> 

</table> 

</form> 

<? include("admin_footer.php") ?> 

Wyjaśnienie 

1 Po kliknięciu łącza z nazwą artysty (na rysunku A.1) PHP wyodrębni dane wprowadzone przez 

użytkownika. 

2 Nawiązuje się połączenie MySQL z hostem lokalnym i otwiera się „testowa” baza danych. 

3 Jeśli formularz pokazany na rysunku A.2 został przesłany, ta instrukcja SQL zaktualizuje tabelę „Artist” 

dla artysty wybranego na podstawie jego identyfikatora przekazanego w adresie URL (przykład A.1, 

wiersz 4). 

4 Jeśli aktualizacja się powiodła, zmienna $ status jest przypisywana do łańcucha „POMYŚLNIE 

zaktualizowano $ nazwa”. 

5 Jeśli formularz nie został przesłany, wszystkie wiersze są pobierane z tabeli MySQL „Artist” w oparciu 

o identyfikator wykonawcy wybranego przez użytkownika na rysunku A.1. Funkcja extract () utworzy 

nazwane zmienne lub każdą kolumnę w wierszu dla wybranego artysty, takie jak $ name, $ email itd., 

Które będą używane jako wartości dla urządzeń wejściowych formularza. Ukryte   pole przypisuje 

wartość identyfikatora artysty (przekazanego w adresie URL) do jego atrybutu nazwy, zwanego 

również id. 



 

Dodawanie nowego artysty do galerii (admin_artist_insert.php) 

Strona służąca do dodawania nowego artysty do bazy danych, admin_artist_insert.php, jest w zasadzie 

taka sama jak strona admin_artist_edit.php, z tym wyjątkiem, że wykonuje instrukcję SQL INSERT 

(patrz wiersz 1 w przykładzie A.3) zamiast UPDATE i nie wykonuje wymagają przekazania identyfikatora 

do strony za pośrednictwem adresu URL. Użytkownik wprowadzi nazwę nowego artysty i wszystkie 

wymagane informacje w prostym formularzu HTML przedstawionym w formie tabeli (patrz wiersz 5). 

Identyfikator, klucz podstawowy, zostanie automatycznie wygenerowany przez bazę danych dla 

każdego dodanego nowego artysty. (Podczas testowania tej strony upewnij się, że podczas łączenia się 

z bazą danych wprowadzono poprawne informacje, to znaczy host, nazwa użytkownika i hasło są 

podane dla funkcji mysql_connect () w linii 2.) 

Przykład A.3. 

<?php 

extract($_REQUEST); 

if( isset($submit) ) { 

$status = ""; 

if( $name=="" ) { 

$status = "Please enter the artist's name.<br>"; 

} else { 

// Connect to the database and insert the new artist 



1 $sql = "INSERT INTO Artist (name, email, phone, bio)" . 

"VALUES ('$name', '$email', '$phone', '$bio')"; 

2 mysql_connect("localhost", "root", "password") 

or die(mysql_error()); 

mysql_select_db("test") 

or die(mysql_error()); 

3 mysql_query( $sql ) 

or die(mysql_error()); 

$status = "SUCCESSFULLY inserted $name"; 

} 

} 

?> 

<? include("admin_header.php") ?> 

<h1>Artist Insert Screen</h1> 

4 <form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="GET"> 

5 <table> 

<? if (isset($status)) {?> 

<tr><td colspan="2"><b><?=$status?></b><br><br></td></tr> 

<? } ?> 

<tr><td>Name</td><td><input type="text" 

name="name"/></td></tr> 

<tr><td>Email</td><td><input type="text" 

name="email"/></td></tr> 

<tr><td>Phone</td><td><input type="text" 

name="phone"/></td></tr> 

<tr><td>Bio</td><td><textarea rows="15" cols="60" 

name="bio"></textarea></td></tr> 

<tr><td colspan="2"><input type="submit" 

name="submit" value="Submit"/></td></tr> 

</table> 

</form> 



<? include("admin_footer.php") ?> 

Wyjaśnienie 

1 Ta instrukcja SQL służy do wstawienia nowego wykonawcy do tabeli „Artysta”. 

2 Upewnij się, że host, nazwa użytkownika i hasło zostały podane dla funkcji mysql_connect(). 

3 Funkcja mysql_query() wysyła instrukcję SQL do bazy danych, a jeśli to się nie powiedzie, wyświetla 

błąd MySQL i umiera. W przeciwnym razie nowy rekord został wstawiony. 

4 Rysunek A.3 przedstawia formularz admin_artist_insert.php. 

 

Dodawanie i / lub edycja dzieła sztuki (admin_art_edit.php) 

Strona dodawania nowego dzieła sztuki różni się nieco od stron pokazanych wcześniej, na których 

jedna strona dodała nowego wykonawcę, a druga zaktualizowała istniejącego artystę. Proces 

wstawiania i aktualizowania nowego dzieła sztuki odbywa się na jednej stronie. Rozwijane menu 

przedstawi użytkownikowi listę artystów do wyboru. Sztuka jest powiązana z artystą, który jest jej 

właścicielem poprzez identyfikator artysty, identyfikator w tabeli „Artysta” i klucz obcy w tabeli 

„Sztuka”, artysta_id, jednoosobowa relacja, w której jeden artysta może mieć wiele dzieł sztuki . W 



menu rozwijanym wyświetlana jest lista wykonawców według nazw, a wartość opcji to identyfikator 

wykonawcy (patrz przykład A.4). 

Przykład A.4. 

(Sekcja źródła strony, aby wyświetlić rozwijane menu po zaznaczeniu artystki Laury Blair) 

<table> 

<tr><td colspan="2"><b>Please enter the art 

title.<br></b><br><br></td></tr> 

<tr><td>Title</td><td><input type="text" name="title" 

value="" /></td></tr> 

<tr><td>Artist</td> 

<td><select name="artist_id"> 

<option value="">Please Select</option> 

<option value="10" >Todd Brown</option> 

<option value="11" >stuART Sheldon</option> 

<option value="12" >Elliott Easterling</option> 

<option value="13" selected="SELECTED" >Laura Blair</option> 

</select></td> 

</tr> 

Po wybraniu artysty z rozwijanej listy (wiersz 5 w przykładzie A.5) strona po prostu sprawdza, czy 

identyfikator dzieła został ustawiony. Jeśli tak, pasujący rekord sztuki jest wybierany do aktualizacji 

(wiersz 1). W przeciwnym razie skrypt wstawia nowy rekord (wiersz 2) do bazy danych, a baza danych 

określa nowy identyfikator. 

Przykład A.5. 

(Strona admin_art_edit.php) 

<?php 

extract($_REQUEST); 

mysql_connect("localhost", "root", "password") 

or die(mysql_error()); 

mysql_select_db("test") 

or die(mysql_error()); 

if( isset($submit) ) { // If form has been submitted 

$status = ""; 



if( $title=="" ) { // Must provide an art title 

$status = "Please enter the art title.<br>"; 

} else { 

// Connect to the database and insert the new art 

if( isset( $id) && $id!="" ) { // Update art for artist 

1 $sql = "UPDATE Art SET title='$title', " . 

"price='$price', 

description='$description', 

image='$image', artist_id='$artist_id'" . 

"WHERE id='$id'"; 

} else { // Insert new art for artist 

2 $sql = "INSERT INTO Art (title, price, 

description, image, artist_id ) ". 

"VALUES ('$title', '$price', '$description', 

'$image', '$artist_id' )"; 

} 

mysql_query( $sql ) 

or die(mysql_error()); 

$status = "SUCCESSFULLY updated $title"; 

} 

} elseif ( isset($id) ) { // If id is set, but form has not 

// been submitted 

$sql = "SELECT Art.title, Art.description, Art.price, 

Art.image, Art.artist_id 

3 FROM Art, Artist WHERE Art.artist_id=Artist.id 

AND Art.id='$id'"; 

$resultset = mysql_query( $sql ) // Get all art for an 

artist 

or die(mysql_error()); 

$row = mysql_fetch_assoc( $resultset ); 

extract( $row ); 



} else { 

$id=""; $title=""; $description=""; $price=""; $image=""; 

$artist_id=0; 

} 

?> 

<? include("admin_header.php") ?> 

<h1>Art Update Screen</h1> 

4 <form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" method="get"> 

<input type="hidden" name="id" value="<?=$id?>"> 

<table> 

<? if (isset($status)) {?> 

<tr><td colspan="2"><b><?=$status?></b><br><br></td></tr> 

<? } ?> 

<tr><td>Title</td><td><input type="text" name="title" 

value="<?=$title?>" /></td></tr> 

<tr><td>Artist</td> 

5 <td><select name="artist_id"> 

<option value="">Please Select</option> 

<?php 

6 $sql = "SELECT * FROM Artist"; 

$resultset = mysql_query( $sql )or die(mysql_error()); 

while( $artist = mysql_fetch_assoc( $resultset ) ) { 

7 if ( $artist['id'] == $artist_id ) 

$check=" selected=\"SELECTED\" "; 

else $check=""; 

print '<option value="' . $artist['id'] . 

"\" $check >" . $artist['name'] 

. "</option>\n"; 

} 

?> 

</select></ td> 



</tr> 

8 <tr><td>Description</td><td><textarea rows="10" cols="60" 

name="description" 

value="<?=$description?>" 

><?=$description?></textarea></td></tr> 

<tr><td>Price</td><td><input type="text" name="price" 

value="<?=$price?>" /></td></tr> 

<tr><td>Image</td><td><input type="text" name="image" 

value="<?=$image?>" /> 

<small>(Path to the file relative to the root of the 

Web site)</small></td></tr> 

<tr><td colspan="2"><input type="submit" name="submit" 

9 value="Submit"/></td></tr> 

</table> 

</form> 

<? include("admin_footer.php") ?> 

Wyjaśnienie 

1 Jeśli tytuł dzieła sztuki został podany (patrz Rysunek A.4) poprzez kliknięcie łącza w pliku 

admin_art_list.php, dla artysty zostanie przygotowana instrukcja SQL UPDATE na podstawie jego 

identyfikatora. 

2 Jeśli nowy tytuł został podany bezpośrednio w formularzu, nowe dzieło artystyczne może zostać 

wstawione do tabeli „Sztuka”. 

3 Grafika artysty jest pobierana z tabeli „Art”, gdzie identyfikator w tabelach „Art” i „Artist” jest taki 

sam, jak identyfikator wybrany przez użytkownika. 

4 Formularz tej strony zaczyna się tutaj. Identyfikator artysty jest przechowywany w ukrytym polu. 

5 Tutaj zaczyna się rozwijane menu wyboru. 

6 Zostaje utworzona tabela, jak pokazano na rysunku A.4, zawierająca rozwijane menu z nazwiskami 

każdego artysty. Zobacz źródło w przykładzie A.4. Wartością opcji jest identyfikator artysty. Gdy 

użytkownik wybierze plik 

 Artist, zaznaczona wartość opcji będzie zawierać identyfikator artysty. 

7 Podczas pobierania pól dla konkretnego artysty z zestawu wyników MySQL, identyfikator wykonawcy 

z bazy danych jest porównywany z identyfikatorem wykonawcy wybranym przez użytkownika. 

8 Ta część tabeli to miejsce, w którym opis, cena i lokalizacja zdjęcia są wypełniane w celu aktualizacji 

lub wstawienia nowego elementu sztuki. 



9 Formularz zostanie przesłany tutaj. 

 

Strony publiczne 

Strony publiczne to strony, które użytkownik może przeglądać bez konieczności logowania się. 

Publiczne strony Galerii Sztuki to index.php, artist_detail.php i contact.php. Wszystkie te strony 

zawierają header.php i footer.php na początku i na końcu strony. 

Strona nagłówkowa (header.php) 

Strona header.php to strona HTML dostarczająca menu nawigacyjne, składające się z linków do innych 

stron witryny (patrz Przykład A.6 i Rysunek A.5). Zazwyczaj łącza do sekcji administracyjnej nie są 

dołączane ze względów bezpieczeństwa, ale umieściliśmy je tutaj w tej demonstracyjnej witrynie sieci 

Web, aby ułatwić nawigację między stronami prywatnymi i publicznymi. Dane sesji weryfikują, czy 

użytkownik zalogował się pomyślnie, a jeśli nie, przekierowuje go na stronę logowania o nazwie 

admin_login.php, 

Przykład A.6. 

<html> 

<head> 

<title>The Canvas Gallery, San Francisco Art Gallery, Music Club, 

Bar, and Restaurant, Open Mic, Poetry, Film</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 



charset="iso-8859-1"> 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" 

marginwidth="0" marginheight="0" 

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center 

border=0 borderColor="#CCCCCC" width="563" 

<tr> 

<td><br><IMG src="header.jpg" border="0" 

<div align="left"> 

[<a href="index.php">HOME</a>] 

[<a href="contact.php">Contact Us</a>] 

[<a href="admin_artist_list.php">Administration</a>] 

</div> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="100%"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, 

sans-serif"><br> 

Strona indeksu (index.php) 

Początkowa publiczna strona to index.php (patrz Rysunek A.6). Ta strona zostanie domyślnie otwarta, 

gdy użytkownik przejdzie do witryny sieci Web Canvas Gallery. Instrukcja SQL SELECT (patrz wiersz 1 w 

przykładzie A.7) pobiera z bazy danych wszystkie informacje o każdym artyście według nazwiska, w 

porządku posortowanym. Dla każdego rekordu wywoływana jest funkcja o nazwie art_for_artist, do 

której przekazywany jest identyfikator artysty. Sztuka dla każdego artysty jest wybierana (wiersz 3) i 

ograniczona do jednego dzieła dla każdego artysty. To dzieło sztuki jest zwracane przez funkcję i 

używane jako obraz do wyświetlania z informacjami o artyście. 



 

Jeśli użytkownik kliknie nazwę artysty, hiperłącze przekaże identyfikator artysty i wyśle go na inną 

stronę o nazwie artist_detail.php (wiersz 5). Jeśli użytkownik kliknie łącze z adresem e-mail artysty, 

pojawi się okienko „mailto”, w którym można napisać wiadomość e-mail i wysłać ją do artysty (wiersz 

6). 

Przykład A.7. 

<?php 

1 $sql = "SELECT * FROM Artist ORDER BY name"; 

mysql_connect("localhost", "root", "password") 

or die(mysql_error()); 

mysql_select_db("test") or die(mysql_error()); 

$recordset = mysql_query( $sql ) or die(mysql_error()); 

2 function art_for_artist( $artist_id ) { 

3 $sql = "SELECT * FROM Art WHERE artist_id='$artist_id' 



LIMIT 

1 ;"; 

$recordset = mysql_query( $sql ) or die(mysql_error()); 

$row = mysql_fetch_assoc( $recordset); 

return $row['image']; 

} 

?> 

<? include("header.php") ?> 

<h1>Welcome To The Canvas Gallery</h1> 

<p> Welcome to The Canvas Gallery. Please choose an artist from 

the list below to view the details. </p> 

<table cellpadding="15"> 

<? 

while( $row=mysql_fetch_assoc($recordset) ) { 

4 $image = art_for_artist( $row["id"] );5 print 

'<tr><td><a href="artist_detail.php?id='. $row['id']. 

'"><img src="'.$image.'" width="150" 

border="0"><br></td>'; 

print '<td><strong><a href="artist_detail.php?id=' 

. $row["id"]. '">' 

.$row["name"] .'</a></strong><br>' . 

6 $row["phone"] ."<br><a href=\"mailto:\"". 

$row["email"] ."\">". $row["email"] ."</a>\n"; 

print "</td></tr>\n"; 

} 

?> 

</table> 

<? include("footer.php") ?> 

Strona szczegółów (artist_detail.php) 

Odsyłacz do strony szczegółów atysty (patrz Rysunek A.7) zawiera identyfikator konkretnego artysty, 

dzięki czemu strona może określić, jakiego wykonawcę zażądano. Pierwsza instrukcja SQL (patrz wiersz 

1 w przykładzie A.8) wybiera wszystkie informacje o wybranym artyście według jego numeru 



identyfikacyjnego, które mają być wyświetlane na stronie (wiersz 2) z nazwiskiem artysty 

wyśrodkowanym nad obszarem tekstowym zawierającym jego lub jej biografię, a pod nią jej adres e-

mail w postaci linku i jego numer telefonu. Następna instrukcja SQL (linia 2) łączy grafikę z artystą i 

pobiera wszystkie informacje o grafice dla wybranego artysty, łącząc dwie tabele na podstawie 

identyfikatora artysty. Jeśli z grafiką są skojarzone obrazy, obraz (y) (wiersz 6) zostaną wyświetlone 

poniżej innych informacji o dziele, takich jak nazwa lub cena (wiersz 7). Cała grafika dla artysty jest 

wyświetlana u dołu strony. 

 

Przykład A.8. 

<?php 

extract($_REQUEST); 

mysql_connect("localhost", "root", "password") 

or die(mysql_error()); 

mysql_select_db("test") 



or die(mysql_error()); 

1 $sql = "SELECT * from Artist WHERE id='$id'"; 

$resultset = mysql_query( $sql )or die(mysql_error()); 

$row = mysql_fetch_assoc( $resultset ); 

extract( $row ); 

?> 

<? include("header.php") ?> 

<h1><?=$name?></h1> 

2 <table width="100%"> 

<tr><td colspan="2"><?=$bio?><br><br></td></tr> 

<tr><td>Email <a href="mailto:<?=$email?>"> 

<?=$email?></a></td></tr> 

<tr><td>Phone <?=$phone?></td></tr> 

<tr><td colspan="2"><hr><br></td></tr> 

<? 

3 $sql = "SELECT Art.id, Art.title, Art.price, Art.image, 

Art.description, Artist.name ". "FROM Art Art, 

Artist Artist " . "WHERE Artist.id='$id' AND 

Artist.id=Art.artist_id"; 

$recordset = mysql_query( $sql ) or die(mysql_error()); 

?> 

<? 

4 while( $row=mysql_fetch_assoc($recordset) ) { 

5 print "<tr><td><h2>".$row['title']."</h2>\$" 

.number_format($row['price'],2); 

print "<br>" .$row['description']; 

// Display the image if one exists 

6 if ( isset($row['image']) && $row['image'] != "" ) { 

print '<br><br><img src="'. $row['image'] 

. '" align="center">'; 

} 



print "<br><br><hr></td></tr>\n"; 

} 

?> 

</table> 

<? include("footer.php") ?> 

Strona Contact Us (contact.php) 

Wreszcie, strona Kontakt (patrz Rysunek A.8), contact.php, prosi użytkownika o wprowadzenie 

informacji kontaktowych w formularzu i przesłanie ich. Po kliknięciu przez użytkownika przycisku 

przesyłania, dane są formatowane i wysyłane e-mailem do administratora strony internetowej, 

manager @ The CanvasGallery.com (patrz wiersz 1 w przykładzie A.9), a także kopia dla użytkownika 

na potwierdź, że wiadomość e-mail została wysłana (linia 2). Na tej stronie wyświetlane są również 

informacje o statusie potwierdzające wysłanie wiadomości e-mail (wiersz 3) 

 

Przykład A.9. 

<?php 

extract($_REQUEST); 

if(isset($submit)) { 

$body = "\r\nContact Requested:\r\n\r\n $Name\r\n ". 



"$Phone\r\n $Email\r\n $Message\r\n"; 

1 mail( "manager@TheCanvasGallery.com", "Contact Form", 

$body, "From: form@TheCanvasGallery.com" ); 

2 mail( $Email, "Contact Form", $body, 

"From: form@TheCanvasGallery.com" ); 

3 $status = '<br><strong><font color="red">'. 

'Your message has been sent. Thank you!</font><br><br>'; 

} 

?> 

<? include("header.php") ?> 

<h1>Contact Us</h1> 

<?=$status?> 

<p> Please fill out your contact information and we will contact 

you within 24 hours. </p> 

<form> 

<table cellpadding="5"> 

<tr><td>Name</td><td><input type="text" 

name="Name"></td></tr> 

<tr><td>Phone</td><td><input type="text" 

name="Phone"></td></tr> 

<tr><td>Email</td><td><input type="text" 

name="Email"></td></tr> 

<tr><td>Message</td><td><textarea name="Message" 

rows="5"></textarea></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type="submit" name="submit" 

value="Send"></td></tr> 

</table> 

</form> 

<? include("footer.php") ?> 

Zabezpieczanie stron za pomocą logowania 



Aby zabezpieczyć strony administracyjne przed nieautoryzowanym dostępem, wymagamy od 

użytkownika zalogowania się. Ponieważ każda strona administracyjna będzie zawierać 

admin_header.php, jest to dobre miejsce do sprawdzenia, czy użytkownik już się zalogował. Poniższy 

przykładowy skrypt pochodzi z admin_header.php, który rozpoczyna sesję i pobiera wartość pliku 

zmienna „autoryzowana”. Jeśli ta wartość nie jest „tak”, skrypt przekierowuje użytkownika na stronę 

admin_login.php. 

Przykład A.10. 

<?php 

session_start(); 

// Check if the user is logged in 

if( !isset($_SESSION['authorized']) || $_SESSION['authorized'] 

!= 'yes' ) { 

header( "Location: admin_login.php" ); 

exit(); 

} 

?> 

Strona admin_login.php (patrz Rysunek A.9) prosi użytkownika o zalogowanie się. Jeśli nazwa 

użytkownika i hasło są poprawne, skrypt nadaje wartość „tak” zmiennej „autoryzowany”, aby 

użytkownik mógł uzyskać dostęp do dowolnej administracji stron na czas trwania sesji 



 

Przykład A.11. 

<?php 

extract($_REQUEST); 

if( isset($login) && $login=="admin" && 

isset($password) && $password="guess" ) { 

session_start(); 

$_SESSION['authorized'] = 'yes'; 

header( "Location: admin_artist_list.php" ); 

exit(); 

} 

?> 

<html> 



<head><title>Art Gallery Administration</title> 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

<body align="center"> 

<img src="images/CanvasLogo-plain.gif"><br> 

<h1>Art Gallery Administration</h1> 

<center> 

<h1>Please Login</h1> 

<small>(Use 'admin' and 'guess' for login and password)<br> 

<br></small> 

<form> 

<table> 

<tr><td> Login:</td><td><input type="text" 

name="login"></td></tr> 

<tr><td> Password:</td><td><input type="password" 

name="password"></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type="submit" 

value="Login"></td></tr> 

</table> 

</form> 

</center> 

</html> 

 Wniosek 

Celem prezentacji projektu sieci Web Canvas Gallery było umożliwienie Ci zobaczenia funkcji PHP i 

MySQL pracujących razem jako zespół. Chociaż jest wiele rzeczy, które można dodać do tej witryny, 

służy ona jako przykład pokazujący, jak organizować strony i wykorzystywać zdobytą wiedzę do 

zbudowania działającej, opłacalnej witryny sieci Web. 


