
Aplikacja do logowania użytkownika 

Wiele stron internetowych jest tajnych lub ma tajne sekcje. Takie witryny wymagają od użytkowników 

zalogowania się, zanim będą mogli zobaczyć tajne informacje. Oto dwa przykłady sytuacji, w których 

witryny sieci Web mogą ograniczać dostęp: 

* Wielu sprzedawców internetowych wymaga od klientów zalogowania się, aby ich informacje mogły 

być przechowywane dla przyszłych transakcji. Firmy te muszą chronić informacje klientów, w 

szczególności informacje finansowe, przed opinią publiczną. 

* Wiele stron internetowych zapewnia dostęp tylko niektórym osobom. Na przykład informacje o 

firmie mogą być ograniczone do personelu firmy lub członków określonego działu. Innym przykładem 

jest informacja, kiedy informacje są dostępne do sprzedaży, więc informacje muszą być ograniczone 

do osób, które za nie zapłaciły. 

Jeśli masz witrynę internetową wymagającą ochrony, pamiętaj o wdrożeniu aplikacji do logowania 

użytkownika. Aplikacje do logowania użytkownika mogą być dość proste, na przykład aplikacja, w 

której administrator konfiguruje listę prawidłowych użytkowników. Każdy, kto próbuje uzyskać dostęp 

do chronionego pliku, jest proszony o podanie nazwy użytkownika i hasła, które jest sprawdzane na 

liście prawidłowych użytkowników. Aplikacja do logowania może być również znacznie bardziej 

skomplikowana. Umożliwia odwiedzającym strony internetowe rejestrację w celu uzyskania dostępu, 

zakładanie własnych kont. Aplikacja może gromadzić informacje od klientów podczas ich rejestracji. 

Aplikacja może zapewnić użytkownikom możliwość zarządzania własnymi kontami. Funkcje oferowane 

przez aplikację logowania są szerokie i zróżnicowane. Aplikacja do logowania użytkownika jest jedną z 

najpopularniejszych aplikacji w Internecie, więc jestem pewien, że masz doświadczenie w logowaniu 

się do niej. W tej części pokazuję, jak zbudować własną aplikację do logowania użytkownika. Jeśli 

potrzebujesz tylko prostego ekranu logowania, aplikacja, którą przedstawiam w części wcześniejszej , 

może być wystarczająca dla twoich potrzeb; wykorzystuje wbudowane funkcje uwierzytelniania HTTP 

w przeglądarkach. Aplikacja do logowania w tej części jest bardziej złożona. Umożliwia użytkownikom 

zarejestrowanie się lub zalogowanie, jeśli są już zarejestrowani oraz gromadzenie i przechowywanie 

informacji od użytkowników podczas rejestracji. Zapewnia dość złożoną stronę internetową logowania 

z dwoma formularzami: jedna do logowania i jedna do rejestracji. Jeśli musisz zapewnić tę dodatkową 

funkcjonalność i kontrolować wygląd aplikacji do logowania, to ta część jest dla Ciebie. 

Projektowanie aplikacji do logowania 

Podstawową funkcją aplikacji do logowania jest umożliwienie zarejestrowanym użytkownikom wejścia 

na stronę internetową i zablokowanie dostępu użytkownikom, którzy się nie zarejestrowali. Aplikacja 

umożliwia także rejestrację, przechowywanie informacji w bazie danych. Aby spełnić tę funkcję, 

aplikacja do logowania użytkownika powinna wykonać następujące czynności: 

* Daj klientom możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania dostępu do witryny sieci Web lub 

zalogowania się do witryny sieci Web, jeśli są już zarejestrowani. 

* Wyświetl formularz rejestracyjny, który pozwala nowym klientom wpisać informacje rejestracyjne. 

Informacje, które musisz zebrać w formularzu 

* Sprawdź poprawność informacji przesłanych w formularzu. Upewnij się, że wymagane pola nie są 

puste, a przesłane informacje mają poprawny format. 

* Przechowuj zweryfikowane informacje w bazie danych. 



* Wyświetl formularz logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła zarejestrowanego 

klienta. 

* Porównaj nazwę użytkownika i hasło wprowadzone przez użytkownika z nazwami użytkowników i 

hasłami w bazie danych. Jeśli znaleziono dopasowanie, wyślij stronę internetową z witryny do klienta. 

Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, daj klientowi możliwość ponownej próby zalogowania się. 

Tworzenie bazy danych użytkowników 

Projekt aplikacji wymaga bazy danych, która przechowuje informacje o użytkowniku. Baza danych jest 

rdzeniem tej aplikacji. Aplikacja do logowania musi przechowywać przynajmniej nazwy użytkowników 

i hasła, ale często też chcesz przechowywać dodatkowe informacje. 

Projektowanie bazy danych 

Twoim pierwszym zadaniem projektowym jest zdecydowanie, jakie informacji chcesz przechowywać. 

Co najmniej musisz przechowywać nazwę użytkownika i hasło, których użytkownik może używać do 

logowania. Warto również wiedzieć, kiedy konto użytkownika zostało utworzone. Podejmując decyzję, 

jakie informacje należy gromadzić podczas rejestracji użytkownika, należy zrównoważyć chęć zebrania 

wszystkich potencjalnie użytecznych informacji, o których można pomyśleć, z chęcią użytkowników, 

aby uniknąć czasochłonnych formularzy i niechęci do podawania danych osobowych. Jednym 

kompromisem jest poproszenie o opcjonalne informacje; użytkownicy, którzy nie mają nic przeciwko, 

wejdą do niego, a ci, którzy się sprzeciwiają, mogą właśnie zostawić to puste. Niektóre informacje są 

wymagane, aby witryna mogła pełnić swoją funkcję. Na przykład użytkownicy mogą łatwo zobaczyć, że 

witryna, która coś do nich wyśle, musi zebrać nazwiska i adresy. Mogą jednak nie rozumieć, dlaczego 

konieczne jest posiadanie ich numerów telefonów. Nawet jeśli potrzebujesz numeru telefonu, 

użytkownicy czasami wprowadzają fałszywe. Więc jeśli nie masz uwięzionych odbiorców, takich jak 

pracownicy, którzy muszą dać ci wszystko, o co prosisz, dokładnie zastanów się, jakie informacje należy 

zebrać. Zirytowani użytkownicy mogą łatwo opuścić Twoją witrynę. To nie jest tak, że przejechali 

kilometry do twojego sklepu i szukali godzin na miejsce parkingowe. Mogą odejść jednym kliknięciem. 

W przypadku przykładowej aplikacji ,witryna internetowa jest sklepem internetowym sprzedającym 

produkty. Dlatego musisz zebrać dane kontaktowe klientów i potrzebujesz ich numerów telefonów na 

wypadek, gdybyś musiał skontaktować się z nimi w sprawie ich zamówień. Większość klientów jest 

skłonna podać numery telefonów renomowanym sprzedawcom internetowym, zdając sobie sprawę, 

że problemy z zamówieniem mogą wymagać od handlowca skontaktowania się z nimi. Pozostała część 

tej sekcji omawia szczegóły informacji i ich przechowywania w bazie danych MySQL. Baza danych 

zawiera tylko jedną tabelę. Informacje o kliencie są przechowywane w tabeli, jeden rekord (wiersz) dla 

każdego klienta. Pola wymagane w tabeli pokazano poniżej. Tabela zawiera 12 pól. Pierwsze trzy pola, 

nazwa użytkownika, hasło i data utworzenia, są wymagane i nie mogą być puste. Pozostałe pola 

zawierają imię i nazwisko klienta, adres, numer telefonu i numer faksu i mogą być puste. Pierwsze pole, 

nazwa_użytkownika, jest kluczem podstawowym. 

Nazwa Zmiennej : Typ : Opis 

user_name :  VARCHAR(20) : Nazwa użytkownika dla konta użytkownika (klucz podstawowy) 

create_date :  DATE :  Data dodania konta do tabeli 

password : VARCHAR(255)  : Hasło do konta 

email : VARCHAR(50) : Adres e-mail klienta 

last_name  : VARCHAR(50) : Nazwisko klienta 



first_name : VARCHAR(40) : Imię klienta 

street : VARCHAR(50)  : Adres klienta 

city : VARCHAR(50) : Miasto gdzie mieszka klient 

state : CHAR(2) : Dwuliterowy kod stanu 

zip : CHAR(10) : Kod pocztowy 

phone : CHAR(15) : Numer telefonu, pod którym można się skontaktować z klientem 

fax : CHAR(15) : Numer faksu klienta 

Budowanie bazy danych 

Możesz utworzyć bazę danych MySQL za pomocą następującej instrukcji SQL: 

CREATE DATABASE CustomerDirectory; 

Poniższa instrukcja SQL tworzy tabelę: 

CREATE TABLE Customer ( 

user_name VARCHAR(20) NOT NULL, 

create_date DATE NOT NULL, 

password VARCHAR(255) NOT NULL, 

last_name VARCHAR(50), 

first_name VARCHAR(40), 

street VARCHAR(50), 

city VARCHAR(50), 

state CHAR(2), 

zip CHAR(10), 

email VARCHAR(50), 

phone CHAR(15), 

fax CHAR(15), 

PRIMARY KEY(user_name) ); 

Dostęp do bazy danych 

PHP zapewnia funkcje MySQL do uzyskiwania dostępu do bazy danych ze skryptu PHP. Do funkcji 

MySQL przekazywane są informacje potrzebne do uzyskania dostępu do bazy danych, takie jak nazwa 

konta MySQL i hasło. Nie jest to związane z żadną inną nazwą konta ani hasłem, takim jak hasło do 

logowania do systemu. Kilka nowych funkcji stało się dostępnych w MySQL 4.1. Aby uzyskać dostęp do 

nowych funkcji, musisz użyć funkcji mysqli, a nie funkcji mysql. Aby korzystać z funkcji mysqli, musisz 

użyć PHP 5. Funkcje mysqli nie są dostępne w PHP 4. Nadal możesz używać funkcji mysql i PHP 4 do 

interakcji z MySQL 4.1, ale nie możesz korzystać z niektórych nowych funkcji. Funkcje mysqli są bardzo 

podobne do funkcji mysql, ale istnieją pewne różnice. Przeczytaj o wersjach MySQL i PHP w Części 1. 



Przeczytaj o funkcjach mysql / mysqli w Sieci. Przeczytaj o module mysqli (MySQL Improved) na 

www.php.net/manual/en/ref.mysqli.php. W tej aplikacji przechowuję informacje potrzebne funkcjom 

mysql PHP w osobnym pliku o nazwie Vars.inc. Ze względów bezpieczeństwa plik ten jest 

przechowywany w katalogu poza moją przestrzenią internetową. Plik zawiera informacje podobne do 

następujących: 

<? php 

$host = „localhost”; 

$user = „admin”; 

$passwd = „”; 

$database = „CustomerDirectory”; 

?> 

Zwróć uwagę na tagi PHP na początku (<? php) i na końcu (?>) pliku. Jeśli te tagi nie zostaną 

uwzględnione, informacje mogą zostać wyświetlone na stronie internetowej, aby zobaczyć je cały 

świat, co wcale nie jest tym, czego chcesz. 

Dodawanie danych do bazy danych 

Ta baza danych jest przeznaczona do przechowywania danych wprowadzonych przez klientów - a nie 

przez Ciebie. Gdy aplikacja jest udostępniana klientom po raz pierwszy, jest pusta do momentu dodania 

danych przez klientów. Podczas testowania aplikacji skrypty dodają wiersz do bazy danych. Możesz 

chcieć dodać wiersz z nazwą użytkownika i hasłem do własnego użytku podczas testowania skryptów. 

Budowanie strony internetowej logowania 

Klienci logują się do chronionej witryny za pomocą formularza HTML na stronie internetowej. Projekt 

aplikacji do logowania, opracowany wcześniej , wymaga dwóch formularzy: jednego formularza 

umożliwiającego zarejestrowanie nowych klientów i drugiego formularza umożliwiającego 

zarejestrowanym klientom zalogowanie się. Musisz rozwinąć stronę internetową logowania, 

podejmując decyzje dotyczące jej funkcjonalności i jego wygląd i styl. 

Projektowanie strony logowania 

Podczas podróży po Internecie prawdopodobnie widziałeś wiele różnych wzorów stron logowania. Być 

może masz już pomysły na swoją stronę logowania. Prezentowany tutaj projekt nie jest jedynym 

możliwym, po prostu lubię. Zmień dowolną jego część. W tym projekcie oba formularze są 

prezentowane na jednej stronie internetowej. Formularze są wyświetlane w dwóch sekcjach obok 

siebie. Każdy formularz ma własny nagłówek sekcji, pola formularza i przycisk Prześlij. Formularz 

logowania umożliwia wprowadzanie nazw użytkowników i haseł; formularz rejestracyjny wymaga 

znacznie więcej informacji od klientów. Kod strony logowania jest taki sam, bez względu na to, czy 

używasz podejścia proceduralnego, czy obiektowego do zbudowania aplikacji. Kod strony logowania 

jest przechowywany w osobnych plikach, które są dołączane, gdy aplikacja musi wyświetlić stronę 

logowania. W związku z tym kod definiujący stronę internetową jest niezależny od kodu PHP 

zapewniającego logikę aplikacji. Kod strony logowania składa się z dwóch plików: kodu określającego 

wygląd i działanie strony oraz kodu zapewniającego określone informacje na stronę. 

 

 



Zapisz kod strony logowania 

Strona logowania zawiera dwa formularze: formularz logowania i formularz rejestracji, obok siebie. 

Kod tworzący stronę znajduje się w dwóch osobnych plikach w następujący sposób: 

* double_form.inc: Zawiera kod określający wygląd strony internetowej. Tworzy stronę internetową z 

dwoma równoległymi formularzami i można jej użyć do utworzenia dowolnej strony internetowej, 

która wymaga dwóch równoległych formularzy. Ten plik nie zawiera określonych informacji, takich jak 

nazwy i wartości pól tekstowych wyświetlanych w formularzach. Aby utworzyć stronę internetową, 

musisz użyć innego pliku w połączeniu z tym plikiem. Drugi plik zawiera określone informacje, takie jak 

nazwy pól, dla strony internetowej. 

* fields_login.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej logowania. W 

połączeniu z double_form.inc wyświetla stronę internetową logowania klienta. W pliku 

double_form.inc można użyć innego pliku z różnymi polami, aby utworzyć stronę internetową, która 

wyświetla formularze z polami niezwiązanymi z logowaniem klienta. 

Pozostała część tej sekcji pokazuje szczegóły tych plików. Drugi plik jest krótki i łatwiejszy do 

zrozumienia, dlatego omawiam go najpierw na Listingu 4-1. Następnie, wyjaśniając pierwszy plik 

(double_form.inc) na Listingu 4-2, odnoszę się do informacji zawartych w polach_login.inc. 

Zapisywanie pól pol_login.inc 

Plik pokazany na listingu 4-1 zawiera siedem tablic, które zawierają określone informacje wyświetlane 

na stronie logowania. Tablice są następujące: 

* $page: Elementy wyświetlane na górze i na dole strony. Elementy te obejmują całą stronę, a nie tylko 

jedną formę. 

* $elements_1: Elementy wyświetlane u góry i u dołu pierwszego formularza (formularz po lewej). Ta 

tablica zawiera tekst do wyświetlenia na górze i na dole formularza oraz tekst do wyświetlenia na 

przycisku wysyłania. 

* $elements_2: Podobne elementy dla drugiego formularza (formularz po prawej). 

* $fields_1: Nazwy i etykiety pól, które mają być wyświetlane w pierwszym formularzu. Klucze tablicy 

to nazwy pól w formularzu a wartości tablicy etykiety wyświetlane w formularzu obok pól. 

* $length_1: Długości pól w pierwszym formularzu. Nie jest konieczne definiowanie długości pól, ale 

możesz, jeśli chcesz. Na przykład możesz ustawić wszystkie pola tej samej długości. Wolę definiować 

długości pól jako środek bezpieczeństwa; ogranicza liczbę znaków, które użytkownik może wpisać w 

polu, ograniczając niektóre możliwości złego człowieka do wprowadzania złych rzeczy do twoich 

formularzy. 

* $fields_2: Nazwy i etykiety dla pól w drugiej formie. Kluczami tablic są nazwy pól. Ponieważ te pola 

są przechowywane w bazie danych, klucze tablicy mają takie same nazwy jak w tabeli bazy danych. 

Wartości tablic to etykiety wyświetlane w formularzu obok pól. Na przykład nazwa pola używana w 

bazie danych to imię, ale etykieta w formularzu jest znacznie wyraźniejsza i bardziej atrakcyjna niż imię. 

* $length_2: Długości pól w drugiej formie Długość pól jest taka sama, jak długości pól zdefiniowanych 

w bazie danych. 

 



Konfigurowanie elementów i pól w tym oddzielnym pliku, zamiast włączania ich do pliku z kodem HTML 

formularza, znacznie upraszcza projektowanie i obsługę formularza. Możesz łatwo zobaczyć pola i 

elementy w tym oddzielnym pliku, ponieważ a także łatwo je edytować i modyfikować. 

LISTING 4-1: PLIK ZAWIERAJĄCY POTRZEBNE TABLICE  NA STRONIE LOGOWANIA 

<?php 

/ * Plik: fields_login.inc 

* Opis: Zawiera tablice z nazwami pól i elementami 

* formularza strony logowania. Tablice z nazwie 

* z 1 są wyświetlane w formularzu 1 a nazwane 

*  2 są wyświetlane w formularzu 2. Formularze są 

* zdefiniowane w pliku double_form.inc. 

* / 

$page = array( “title” => “Customer Login Page”, 

“top” => “ “, 

“bottom” => “Send questions and comments 

to admin@ourplace.com”, 

); 

$elements_1 = array( “top” => “Returning Customers: 

<span style=\”font-size: 80%; 

font-weight: 100%\”> 

<i>Login here</i></span>”, 

“bottom” => “”, 

“submit” => “Login” 

); 

$elements_2 = array(“top” => “New Customers: 

<span style=\”font-size: 80%; 

font-weight: 100%\”> 

<i>Register here</i></span>”, 

“bottom” => “”, 

“submit” => “Register” 

); 

$fields_1 = array(“fusername” => “User Name”, 



“fpassword” => “Password” 

); 

$length_1 = array(“fusername” => “10”, 

“fpassword” => “10” 

); 

$fields_2 = array(“user_name” => “User Name”, 

“password” => “Password”, 

“email” => “Email Address”, 

“first_name” => “First Name”, 

“last_name” => “Last Name”, 

“street” => “Street”, 

“city” => “City”, 

“state” => “State”, 

“zip” => “Zip”, 

“phone” => “Phone”, 

“fax” => “Fax” 

); 

$length_2 = array(“user_name” => “20”, 

“password” => “8”, 

“email” => “55”, 

“first_name” => “40”, 

“last_name” => “40”, 

“street” => “55”, 

“city” => “40”, 

“zip” => “10”, 

“phone” => “15”, 

“fax” => “15” 

); 

?> 

Zauważ, że tablice są zdefiniowane w formacie strukturalnym. Możesz użyć znacznie mniej miejsca do 

zdefiniowania tablic, ale ten format sprawia, że wartości są jasne i łatwo je zmienić w razie potrzeby. 

Zauważ, że niektóre wartości są puste, na przykład $ element_1 [„bottom”] = ””. 



Na tej konkretnej stronie nie chciałem umieszczać żadnego tekstu na górze strony ani na dole 

formularzy. Jednak w przypadku innego formularza korzystającego z double_ form.inc możesz chcieć 

dołączyć wartości dla tych elementów. 

Pisanie double_form.inc 

Skrypt double_form.inc, pokazany na listingu 4-2, zawiera kod określający wygląd strony internetowej. 

Zawiera kod HTML formularzy i tabel do porządkowania strony. Kod zawiera zmienne, w których 

potrzebne są określone informacje. Wartości zmiennych podano w poprzednim pliku, pol_login.inc. Na 

przykład skrypt zawiera następujący wiersz definiujący tytuł strony internetowej: 

<head> <title> <? php echo $ strona [„tytuł”]?> </title> </head> 

Zmienna $ page [„tytuł”] znajduje się w pliku fields_login.inc, gdzie 

jest ustawiony na „Stronę logowania klienta”. 

 

LISTING  4-2: SKRYPT DEFINIUJĄYC DWA RÓWNOLEGŁE FORMULARZE HTML 

<?php 

/* File: double_form.inc 

* Desc: Contains the code for a Web page that displays 

* two HTML forms, side by side in a table. 

*/ 

include(“functions.inc”); #6 

?> 

<head><title><?php echo $page[‘title’]?></title></head> 

<body style=”margin: 0”> 

<h1 align=”center”><?php echo $page[‘top’] ?></h1> 

<hr size=”10” noshade> 

<table border=”0” cellpadding=”5” cellspacing=”0”> 

<?php 

############ 

# Form 1 # 

############ #16 

?> 

<tr> 

<td width=”33%” valign=”top”> 

<p style=”font-size: 110%; font-weight: bold”> 



<?php echo $elements_1[‘top’]?></p> 

<!-- Beginning of form 1 (left) --> 

<form action=<?php echo $_SERVER[‘PHP_SELF’]?> 

method=”POST”> 

<table border=”0”> 

<?php #26 

if (isset($GLOBALS[‘message_1’])) #27 

{ 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’ 

style=\”font-weight: bold; 

font-style: italic; 

font-size: 90%; color: red\”> 

{$GLOBALS[‘message_1’]}<p></td></tr>\n”; 

} 

foreach($fields_1 as $field => $value) #36 

{ 

if(ereg(“pass”,$field)) #38 

$type = “password”; 

else 

$type = “text”; 

echo “<tr><td style=\”text-align: right; 

font-weight: bold\”>$value</td> 

<td><input type=’$type’ name=’$field’ 

value=’”.@$$field.”’ 

size=’{$length_1[$field]}’ 

maxsize=’{$length_1[$field]}’> 

</td></tr>\n”; 

} #49 

?> 

<tr> 



<td colspan=”2” style=”text-align: center” > 

<br /> 

<input type=”submit” name=”Button” 

value=”<?php echo $elements_1[‘submit’]?>”> 

</td></tr> 

</table> 

</form> 

</td> 

<!-- Column that separates the two forms --> 

<td style=”background-color: gray”></td> 

<?php #63 

############ 

# Form 2 # 

############ #66 

?> 

<td width=”67%”> 

<p style=”font-size: 110%; font-weight: bold”> 

<?php echo $elements_2[‘top’]?> 

<!-- Beginning of Form 1 (right side) --> 

<form action=<?php echo $_SERVER[‘PHP_SELF’]?> 

method=”POST”> 

<p> 

<table border=”0” width=”100%”> 

<?php #76 

if (isset($GLOBALS[‘message_2’])) #77 

{ 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’ 

style=\”font-weight: bold; font-style: italic; 

font-size: 90%; color: red\”> 

{$GLOBALS[‘message_2’]}<p></td></tr>”; 



} #84 

foreach($fields_2 as $field => $value) #85 

{ 

if($field == “state”) #87 

{ 

echo “<tr><td style=\”text-align: right; 

font-weight: bold\”>State</td> 

<td><select name=’state’>”; 

$stateName=getStateName(); #92 

$stateCode=getStateCode(); 

for ($n=1;$n<=50;$n++) #94 

{ 

$state=$stateName[$n]; #96 

$scode=$stateCode[$n]; 

echo “<option value=’$scode’”; 

if ($scode== @$_POST[‘state’]) 

echo “ selected”; 

echo “>$state\n”; 

} 

echo “</select>”; 

} #104 

else 

{ 

if(ereg(“pass”,$field)) 

$type = “password”; 

else 

$type = “text”; #110 

echo “<tr><td style=\”text-align: right; 

font-weight: bold\”>$value</td> 

<td><input type=’$type’ name=’$field’ 

value=\””.@$$field.”\” 



size=’{$length_2[$field]}’ 

maxsize=’{$length_2[$field]}’> 

</td></tr>”; #117 

} #118 

} #119 

?> 

<tr><td colspan=”2” style=”text-align: center”> 

<p style=”margin-top: .05in”> 

<input type=”submit” name=”Button” 

value=”<?php echo $elements_2[‘submit’]?>”> 

</td></tr> 

</table> 

</form> 

</td> 

</tr> 

</table> 

<hr size=”10” noshade> 

<div style=”text-align: center; font-size: 75%”> 

<?php echo $page[‘bottom’]?> 

</body></html> 

Następujące liczby odnoszą się do numerów linii na listingu 4-2: 
 
# 6 Zawiera plik zawierający funkcje używane w tym skrypcie. Plik function.inc pokazano na listingu 4-
3. 
# 8 Linie od 8 do 12 to sekcja HTML. Kod HTML określa górę strony internetowej. Linie 8 i 10 mają małą 

sekcję PHP, która odzwierciedla zmienną. Wartości zmiennych znajdują się w pliku fields_login.inc. 

Linia 12 rozpoczyna tabelę, która organizuje stronę internetową. 

# 18 Linie od 18 do 25 zawierają kod HTML, który otwiera pierwszą komórkę tabeli, wyświetla tekst na 

górze komórki i tworzy znacznik formularza. Druga tabela, wewnątrz tej pierwszej komórki, zaczyna 

przechowywać pola formularza. 

# 26 Otwiera sekcję PHP, która tworzy pola formularza. 

# 27 Zaczyna blok if, który wyświetla komunikat. Jeśli element „message_1” istnieje w tablicy GLOBALS, 

wyświetlany jest komunikat_1. Komunikat jest ustawiany w tablicy globalnej w skrypcie aplikacji, gdy 

w informacjach wprowadzonych przez użytkownika zostaną znalezione błędy. Jeśli formularz zostanie 



wyświetlony po raz pierwszy, zanim użytkownik cokolwiek wprowadzi lub jeśli nie wystąpią żadne 

błędy, element GLOBALS komunikat_1 nie istnieje. 

# 36 Linie od 36 do 49 zawierają blok foreach, który wyświetla wszystkie pola w formularzu. Instrukcja 

foreach przechodzi przez tablicę $ fields_1, która jest ustawiona w pliku field_login.inc. 

# 38 Uruchamia instrukcję if, która ustawia wartość dla $type – zmiennej użytej w kodzie pola 

wejściowego. W polu wejściowym wpisz tekst dla wszystkich pól oprócz pola hasła, które jest typem 

hasła. 

# 42 Linie od 42 do 48 zawierają instrukcję echa, która wyświetla kod HTML pola. Instrukcja echo jest 

wykonywana raz dla każdego elementu w tablicy $fields_1. Zmienne PHP są używane do określonych 

informacji, takich jak nazwy pól, w instrukcji. 

# 51 Uruchamia sekcję HTML (linie od 51 do 59), która wyświetla przesłanie przycisk dla formularza 1 i 

zamyka tagi dla formularza 1. 

# 62 Kod HTML, który wyświetla kolumnę oddzielającą dwie formy. 

# 67 Sekcja HTML (linie 67–75), która otwiera drugą komórkę tabeli, wyświetla tekst na górze komórki 

i tworzy znacznik formularza. Druga tabela, wewnątrz tej drugiej komórki, zaczyna przechowywać pola 

formularza. 

# 76 Otwiera sekcję PHP, która tworzy pola formularza. 

# 77 Zaczyna blok if, który wyświetla komunikat. Jeśli element „message_2” istnieje w tablicy GLOBALS, 

wyświetlany jest komunikat_2. Komunikat jest ustawiany w tablicy globalnej w skrypcie aplikacji, gdy 

w informacjach wprowadzonych przez użytkownika zostaną znalezione błędy. Jeśli formularz zostanie 

wyświetlony po raz pierwszy, zanim użytkownik cokolwiek wprowadzi lub jeśli nie wystąpią żadne 

błędy, element GLOBALS komunikat_2 nie istnieje. 

# 85 Linie od 85 do 119 zawierają blok foreach, który wyświetla wszystkie pola w formularzu. Instrukcja 

foreach przechodzi przez tablicę $ fields_2 który jest ustawiony w pliku pol_login.inc. 

# 87 Uruchamia blok if, który wykonuje się tylko dla pola stanu. Wyświetlana jest rozwijana lista stanów 

zamiast prostego pola tekstowego wyświetlanego dla wszystkich pozostałych pól. Linie od 96 do 97 

używają funkcji zawartych w linii 6. 

# 105 Uruchamia inny blok, który jest wykonywany dla wszystkich pól oprócz pola stanu. 

# 107 Uruchamia instrukcję if, która ustawia wartość dla $ type - zmiennej używanej w kodzie pola 

wejściowego. W polu wejściowym wpisz tekst dla wszystkich pól oprócz pola hasła, które jest typem 

hasła. 

# 111 Linie od 111 do 117 zawierają instrukcję echa, która wyświetla kod HTML pola. Instrukcja echo 

jest wykonywana raz dla każdego elementu w tablicy $ fields_2. Zmienne PHP są używane do 

określonych informacji, takich jak nazwy pól, w instrukcji. 

# 121 Uruchamia sekcję HTML, która wyświetla przycisk przesyłania formularza 2, zamyka tagi 

formularza 2 i wyświetla tekst strony na dole strony internetowej. 

W double_form.inc pole stanu w formularzu 2 jest listą rozwijaną. Kod tworzący listę wykorzystuje 

dwie funkcje zapisane w pliku functions.inc, który jest zawarty w linii 6. Listing 4-3 pokazuje kod dwóch 

funkcji. 



LISTING 4-3: FUNKCJE, KTÓRE TWORZĄ TABLICEY NAZW I KODÓW STANÓW 

<? php 

funkcja getStateCode () 

{ 

$stateCode = array (1 => „AL”, 

„AK”, 

„AZ”, 

... 

„WY”); 

return $ stateCode; 

} 

funkcja getStateName () 

{ 

$stateName = array (1 => „Alabama”, 

„Alaska”, 

„Arizona”, 

... 

„Wyoming”); 

return $ stateName; 

} 

?> 

Funkcje są wywoływane w wierszach 92 i 93 na listingu 4-2. Tablice utworzone przez te funkcje są 

używane do tworzenia rozwijanej listy stanów w instrukcji for, która rozpoczyna się w wierszu 94 

listingu 4-2. 

Wyświetlanie strony internetowej logowania 

Plik double_form.inc jest używany w połączeniu z polami login_login.inc aby wyświetlić stronę 

internetową logowania. Chociaż podejście do wyświetlania formularza może być różne w skrypcie 

proceduralnym w porównaniu ze skryptem obiektowym, kod wyświetlający formularz jest taki sam, jak 

następuje: 

include („fields_login.inc”); 

include („double_form.inc”); 

Plik zawierający tablice informacji używane podczas wyświetlania formularza musi zostać dołączony 

jako pierwszy, aby tablice były dostępne w razie potrzeby. Jeśli chcesz wyświetlić dowolne informacje 

w polach formularza, informacje te muszą być również dostępne. Na przykład, jeśli użytkownik prześle 



formularz z błędem i ponownie wyświetli formularz, chcesz, aby ponownie wyświetlony formularz 

zawierał informacje wpisane przez użytkownika. Aby to zrobić, użyj zmiennej w parametrze wartości 

znacznika wejściowego, na przykład value = ”$first_name”. Zmienne używane w tagach wejściowych 

muszą być dostępne. Gdy klient prześle formularz, informacje wpisane przez użytkownika są 

przekazywane do skryptu w superglobalnej tablicy $_POST. Jeśli ponownie wyświetlisz formularz, 

możesz uzyskać informacje z tej tablicy do wyświetlenia w formularzu, używając funkcji extract PHP, w 

następujący sposób: 

extract($_ POST); 

W takim przypadku następujący kod wyświetla formularz: 

extract($_ POST); 

include („fields_login.inc”); 

include („double_form.inc”); 

Budowanie aplikacji do logowania: 

Podejście proceduralne 

Aplikacja do logowania ma jeden główny skrypt podzielony na trzy podstawowe sekcje: 

* Sekcja, która uruchamia się przy pierwszym wyświetleniu strony logowania, zanim użytkownik kliknie 

przycisk 

* Druga sekcja, która jest wykonywana, gdy użytkownik kliknie przycisk logowania 

* Trzecia sekcja, która jest wykonywana, gdy użytkownik kliknie przycisk Zarejestruj 

Instrukcja switch steruje przebiegiem programu na podstawie kliknięcia przycisku. Poniżej znajduje się 

przegląd struktury skryptu: 

 

switch (Button) 

case „Login”: 

1 Sprawdź, czy nazwa użytkownika znajduje się w bazie danych. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz 

z komunikatem o błędzie. 

2 Sprawdź, czy hasło jest prawidłowe. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz z komunikatem o błędzie. 

3 Gdy logowanie się powiedzie, wyświetl chronioną stronę internetową. 

case „Register”: 

1 Sprawdź, czy wszystkie pola są wypełnione. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz z komunikatem o 

błędzie. 

2 Sprawdź, czy informacje są w odpowiednim formacie. Jeśli nie, wyświetl ponownie formularz z 

komunikatem o błędzie. 

3 Gdy informacje są poprawne, zapisz je w bazie danych. 

4 Po pomyślnym zakończeniu rejestracji wyświetl chronioną stronę internetową. 



case „default”: 

Wyświetl stronę internetową logowania z pustymi polami formularza. 

Przypadek domyślny jest wykonywany, jeśli nie zostanie kliknięty ani przycisk Zaloguj się, ani przycisk 

Zarejestruj. 

Pisanie skryptu aplikacji 

Listing 4-4 pokazuje kod skryptu aplikacji do logowania. 

<? php 

/ * Program: Login.php 

* Opis: główny skrypt aplikacji do logowania użytkownika 

*  Zapewnia dwie opcje: (1) logowanie 

* przy użyciu istniejącej nazwy użytkownika i (2) rejestracji 

* nowej nazwy użytkownika. Nazwy użytkowników i hasła to 

* przechowywane w bazie danych MySQL. 

* / 

session_start (); # 9 

include(“functions_main.inc”); #10 

$table_name = “Customer”; #11 

$next_program = “SecretPage.php”; 

switch (@$_POST[‘Button’]) #14 

{ 

case “Login”: #16 

$cxn = Connect_to_db(“Vars.inc”); 

$sql = “SELECT user_name FROM $table_name 

WHERE user_name=’$_POST[fusername]’”; #19 

$result = mysqli_query($cxn,$sql) 

or die(“Couldn’t execute query 1”); #21 

$num = mysqli_num_rows($result); #22 

if($num == 1) #23 

{ 

$sql = “SELECT user_name FROM $table_name 

WHERE user_name=’$_POST[fusername]’ 



AND password=md5(‘$_POST[fpassword]’)”; 

$result2 = mysqli_query($cxn,$sql) 

or die(“Couldn’t execute query 2.”); 

$row = mysqli_fetch_assoc($result2); #30 

if($row) #31 

{ 

$_SESSION[‘auth’]=”yes”; #33 

$_SESSION[‘logname’] = $_POST[‘fusername’]; #34 

header(“Location: $next_program”); #35 

} 

else #37 

{ 

$message_1=”The Login Name, ‘$_POST[fusername]’ 

exists, but you have not entered the 

correct password! Please try again.<br>”; 

extract($_POST); 

include(“fields_login.inc”); 

include(“double_form.inc”); 

} #45 

} #46 

elseif ($num == 0) // login name not found #47 

{ 

$message_1 = “The User Name you entered does not 

exist! Please try again.<br>”; 

include(“fields_login.inc”); 

include(“double_form.inc”); 

} 

break; #54 

case “Register”: #55 

/* Check for blanks */ 

foreach($_POST as $field => $value) #57 



{ 

if ($field != “fax”) 

{ 

if ($value == “”) 

{ 

$blanks[] = $field; 

} 

} 

} #66 

if(isset($blanks)) #67 

{ 

$message_2 = “The following fields are blank. 

Please enter the required information: “; 

foreach($blanks as $value) 

{ 

$message_2 .=”$value, “; 

} 

extract($_POST); 

include(“fields_login.inc”); 

include(“double_form.inc”); 

exit(); 

} #79 

/* validate data */ 

foreach($_POST as $field => $value) #81 

{ 

if(!empty($value)) #83 

{ 

if(eregi(“name”,$field) and 

!eregi(“user”,$field) and !eregi(“log”,$field)) 

{ 

if (!ereg(“^[A-Za-z’ -]{1,50}$”,$value)) 



{ 

$errors[] = “$value is not a valid name.”; 

} 

} 

if(eregi(“street”,$field)or eregi(“addr”,$field) or 

eregi(“city”,$field)) 

{ 

if(!ereg(“^[A-Za-z0-9.,’ -]{1,50}$”,$value)) 

{ 

$errors[] = “$value is not a valid address 

or city.”; 

} 

} 

if(eregi(“state”,$field)) 

{ 

if(!ereg(“[A-Za-z]”,$value)) 

{ 

$errors[] = “$value is not a valid state.”; 

} 

} 

if(eregi(“email”,$field)) 

{ 

if(!ereg(“^.+@.+\\..+$”,$value)) 

{ 

$errors[] = “$value is not a valid email 

address.”; 

} 

} 

if(eregi(“zip”,$field)) 

{ 

if(!ereg(“^[0-9]{5,5}(\-[0-9]{4,4})?$”,$value)) 



{ 

$errors[] = “$value is not a valid zipcode.”; 

} 

} 

if(eregi(“phone”,$field) or eregi(“fax”,$field)) 

{ 

if(!ereg(“^[0-9)(xX -]{7,20}$”,$value)) 

{ 

$errors[] = “$value is not a valid phone 

number. “; 

} 

} 

} #132 

} 

foreach($_POST as $field => $value) #134 

{ 

if($field != “Button”) 

{ 

if($field == “password”) 

{ 

$password = strip_tags(trim($value)); 

} 

else 

{ 

$fields[]=$field; 

$value = strip_tags(trim($value)); 

$values[]=addslashes($value); 

$$field = $value; 

} 

} 

} 



if(@is_array($errors)) #151 

{ 

$message_2 = “”; 

foreach($errors as $value) 

{ 

$message_2 .= $value.” Please try again<br />”; 

} 

include(“fields_login.inc”); 

include(“double_form.inc”); 

exit(); 

} 

$user_name = $_POST[‘user_name’]; #162 

/* check to see if user name already exists */ 

$cxn = Connect_to_db(“Vars.inc”); 

$sql = “SELECT user_name FROM $table_name 

WHERE user_name=’$user_name’”; #158 

$result = mysqli_query($cxn,$sql) 

or die(“Couldn’t execute query.”); 

$num = mysqli_num_rows($result); #170 

if ($num > 0) #171 

{ 

$message_2 = “$user_name already used. Select another 

User Name.”; 

include(“fields_login.inc”); 

include(“double_form.inc”); 

exit(); 

} 

else #179 

{ 

$today = date(“Y-m-d”); #181 

$fields_str = implode(“,”,$fields); 



$values_str = implode(‘“,”’,$values); 

$fields_str .=”,create_date”; 

$values_str .=’”’.”,”.’”’.$today; 

$fields_str .=”,password”; 

$values_str .= ‘“‘.”,”.”md5”.”(‘“.$password.”’)”; 

$sql = “INSERT INTO $table_name “; 

$sql .= “(“.$fields_str.”)”; 

$sql .= “ VALUES “; 

$sql .= “(“.’”’.$values_str.”)”; 

mysqli_query($cxn,$sql) or die(mysqli_error($cxn)); 

$_SESSION[‘auth’]=”yes”; #193 

$_SESSION[‘logname’] = $user_name; #194 

/* send email to new Customer */ 

$emess = “You have successfully registered. “; 

$emess .= “Your new user name and password are: “; 

$emess .= “\n\n\t$user_name\n\t”; 

$emess .= “password\n\n”; 

$emess .= “We appreciate your interest. \n\n”; 

$emess .= “If you have any questions or problems,”; 

$emess .= “ email service@ourstore.com”; #202 

$subj = “Your new customer registration”; #203 

$mailsend=mail(“$email”,”$subj”,”$emess”); #204 

header(“Location: $next_program”); #205 

} 

break; #207 

default: #209 

include(“fields_login.inc”); 

include(“double_form.inc”); 

} 

?> 

Liczby w poniższym objaśnieniu odnoszą się do numerów linii w Listingu 4-4: 



# 9 Rozpoczyna sesję PHP. 

# 10 Obejmuje plik zawierający funkcję Connect_to_db, który jest używany później w skrypcie. 

# 11 Deklaruje zmienną zawierającą nazwę tabeli bazy danych, w której przechowywane są informacje 

o klientach. 

# 12 Deklaruje zmienną zawierającą nazwę skryptu, który jest otwierającą stroną chronionej witryny 

sieci Web. Skrypt jest uruchamiany, gdy klient pomyślnie się zaloguje. 

# 14 Uruchamia instrukcję switch, która zawiera resztę skryptu. Instrukcja switch testuje wartość 

elementu Button w superglobalnej tablicy $_POST. Element Button istnieje tylko wtedy, gdy 

użytkownik kliknął jeden z przycisków Prześlij w formularzach. 

# 16 Rozpoczyna przypadek, który jest wykonywany, gdy element Button ma wartość Login - to znaczy, 

gdy użytkownik kliknął przycisk przesyłania oznaczony Login. Instrukcje od linii 14 do linii 52 są częścią 

przypadku logowania. W tym bloku spraw sprawdza się nazwę użytkownika i hasło przesłane z 

nazwami użytkowników i hasłami zapisanymi w bazie danych. 

# 17 Łączy się z bazą danych za pomocą funkcji zawartej w linii 10. 

# 18 Linie od 18 do 21 budują i wykonują zapytanie SQL, aby wybrać rekord z bazy danych o nazwie 

użytkownika przesłanej przez użytkownika. 

# 22 Sprawdza, ile znalezionych rekordów pasowało do nazwy użytkownika przesłanej przez 

użytkownika. Możliwe wartości to 0 lub 1. 

# 23 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli znaleziono 1 rekord. Ten blok sprawdza, czy 

użytkownik wprowadził prawidłowe hasło. 

# 25 Linie od 25 do 30 budują i wykonują zapytanie SQL, aby wybrać rekord z nazwą użytkownika i 

hasłem przesłanym przez użytkownika, a po wykonaniu zapytania sprawdzić, ile rekordów znaleziono. 

# 31 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli rekord został znaleziony, co oznacza, że hasło jest 

prawidłowe. Ustawione są dwie zmienne sesji i wyświetlana jest chroniona zawartość strony 

internetowej. 

# 37 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli nie znaleziono żadnego rekordu, co oznacza, 

że hasło było niepoprawne. Zostanie utworzony komunikat o błędzie, a strona logowania zostanie 

ponownie wyświetlona z komunikatem o błędzie. 

# 47 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, jeśli nie znaleziono rekordu z nazwą użytkownika 

przesłaną przez użytkownika. Zostanie utworzony komunikat o błędzie, a strona logowania zostanie 

ponownie wyświetlona z komunikatem o błędzie. 

# 55 Zaczyna blok sprawy, który jest wykonywany, gdy Button ma wartość Rejestru, co oznacza, że 

klient kliknął przycisk Zarejestruj się. Instrukcje od linii 53 do linii 180 tworzą blok rejestru. 

# 57 Uruchamia pętlę foreach, która sprawdza, czy każde pole formularza jest puste. Jeśli nazwa pola 

nie jest faksem (co nie jest polem wymaganym), nazwa dowolnego pola o pustej wartości jest 

dodawana do tablicy o nazwie $empty. 

# 67 Zaczyna blok if, który wykonuje się, jeśli $blank jest tablicą - to znaczy, jeśli jakieś pola miały puste 

wartości. Zostanie utworzony komunikat o błędzie zawierający nazwy pustych pól, a formularz zostanie 

wyświetlony ponownie wraz z komunikatem o błędzie. 



# 81 Uruchamia pętlę foreach, która sprawdza format informacji w każdym polu. 

# 83 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli wartość nie jest pusta. Linie od 57 do 79 skryptu 

przetwarzały informacje o pustych polach. Dlatego wszelkie pola puste po osiągnięciu tego wiersza są 

polami, które mogą być puste, ponieważ nie są wymagane. Testowanie formatu nie jest potrzebne na 

pustych polach. Blok if (83 do 133) sprawdza każde z pól za pomocą informacji, aby upewnić się, że 

informacje mają akceptowalny format. Blok if jest wykonywany po znalezieniu konkretnych nazw pól i 

porównuje wartość w każdym polu z wyrażeniem regularnym specyficznym dla pola. Jeśli informacje 

w polu nie pasują do wyrażenia regularnego, odpowiedni komunikat o błędzie jest przechowywany w 

tablicy o nazwie błędy. 

# 134 Uruchamia pętlę foreach, która przetwarza każde pole, usuwając początkowe lub końcowe puste 

spacje i wszelkie tagi HTML. Hasło jest przechowywane w zmiennej o nazwie hasło. Wszystkie 

pozostałe pola są przechowywane w dwóch tablicach. $fields zawiera nazwy pól, które nie wymagają 

dodatkowego przetwarzania. Wartości $ zawiera wartości, które należy wstawić do bazy danych, z 

pominięciem wszelkich cudzysłowów. Ponadto każda wartość jest przechowywana w zmiennej o 

nazwie z nazwą pola. Jeśli masz włączone magiczne cytaty w pliku php.ini, nie musisz tutaj uciekać. 

Cytaty są automatycznie zmieniane dla danych POST. Jednak masz większą kontrolę, jeśli wyłączysz 

magiczne cytaty i unikniesz cytatów w skrypcie. Niezależnie od tego, jak to zrobisz, ważne jest, aby 

cytaty były zastępowane przed zapisaniem danych w bazie danych. W Części 2 znajduje się omówienie 

uciekających cytatów w celu ochrony przed atakami SQL Injection. 

# 151 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, gdy istnieje tablica $error, co oznacza, że znaleziono co 

najmniej jeden błąd. Zostanie utworzony komunikat o błędzie, a formularz zostanie wyświetlony 

ponownie wraz z komunikatem o błędzie. 

# 165 Linie od 165 do 170 tworzą i wykonują zapytanie, aby wybrać rekord z nazwą użytkownika 

wprowadzoną przez użytkownika. Zduplikowane nazwy użytkowników nie są dozwolone w bazie 

danych. 

# 171 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany w przypadku znalezienia rekordu, co oznacza, że 

nazwa użytkownika jest już w użyciu. Zostanie utworzony komunikat o błędzie, a strona logowania 

zostanie ponownie wyświetlona wraz z komunikatem o błędzie. 

# 179 Zaczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli nie zostanie znaleziony żaden rekord, co oznacza, 

że nazwa użytkownika nie jest używana - jest dostępna. 

# 181 Przechowuje  dzisiejszą datę 

# 182 Linie od 182 do 192 budują i wykonują zapytanie SQL, które wstawia nowy rekord do bazy 

danych. Pola $ i tablice $ wartości są konwertowane na ciągi za pomocą funkcji implode. Ciągi są 

następnie używane do utworzenia zapytania INSERT w celu dodania rekordu dla nowo 

zarejestrowanego użytkownika. 

# 193 Przechowuje zmienną sesji wskazującą, że użytkownik pomyślnie się zalogował. 

# 194 Przechowuje zmienną sesji z nową nazwą użytkownika. 

# 196 Linie od 196 do 204 tworzą i wysyłają wiadomość e-mail do nowego użytkownika. 

# 206 Wyświetla chronioną zawartość strony internetowej. 

# 209 Zaczyna domyślny blok obserwacji. Ten blok jest wykonywany, jeśli żaden z dwóch poprzednich 

przypadków nie jest prawdziwy. Oznacza to, że ten blok jest wykonywany, jeśli użytkownik nie kliknął 



przycisku Zaloguj się lub Zarejestruj się. W tym bloku wyświetlana jest strona internetowa logowania z 

pustymi polami formularza. 

Skrypt aplikacji logowania wywołuje funkcję połączenia z bazą danych. Plik zawierający kod funkcji 

znajduje się w linii 9. Listing 4-5 pokazuje kod funkcji. 

LISTING 4-5: FUNKCJA CONNECT_TO_DB 

<?php 

/ * Funkcja: Connect_to_db 

* Opis: Łączy się z bazą danych MySQL. Nazwa 

* pliku zawierającego zmienne bazy danych 

* jest przekazywana do funkcji. 

* /function Connect_to_db($filename) 

{ 

include($filename); 

$cxn = mysqli_connect($host, $user,$passwd) 

or die (“Couldn’t connect to server.”); 

$db = mysqli_select_db($cxn,$database) 

or die (“Couldn’t select database.”); 

} 

?> 

Ta funkcja pobiera potrzebne informacje z osobnego pliku. Nazwa pliku jest przekazywana po 

wywołaniu funkcji. Oczywiście zawartość pliku jest podobna do poniższej, z własnymi informacjami: 

<? php 

$host = „localhost”; 

$user = „admin”; 

$passwd = „”; 

$database = „CustomerDirectory”; 

?> 

Ze względów bezpieczeństwa powinieneś przechowywać ten plik poza przestrzenią internetową. Jeśli 

ustawisz ścieżkę include_path w pliku php.ini na lokalizację poza przestrzenią internetową, możesz tam 

przechowywać pliki i dołączać je bez użycia pełnej nazwy ścieżki. 

Ochrona twoich stron internetowych 

Strony w chronionej witrynie lub jej części nie różnią się niczym od innych stron. Po prostu chcesz 

ograniczyć ich do zalogowanych członków. Aby to zrobić, rozpocznij sesję i sprawdź, czy użytkownik 

jest zalogowany na górze każdej strony. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą skryptu aplikacji 



Login.php opisanej w poprzedniej sekcji, rozpoczyna się sesja, a wartość „tak” jest przechowywana w 

zmiennej sesji w następujący sposób: 

$_SESSION[‘auth’] = “yes”; 

Prawdopodobnie chcesz użyć własnej nazwy i wartości zmiennej, a także własnej nazwy pliku. Vars.inc 

jest dość oczywiste, podobnie jak $ auth = "yes". Lepiej, jeśli nazwa i wartość są mniej prawdopodobne. 

Na przykład możesz użyć czegoś zupełnie nieistotnego i wprowadzającego w błąd, takiego jak 

Flower.inc, $ Brad = ”Pitt”. Oczywiście teraz, gdy te sugestie zostały opublikowane , nie są to również 

dobre wybory. Dlatego u góry każdego skryptu sprawdzane jest, czy dla użytkownika ustawiona jest 

zmienna sesji auth. Musisz dodać następujące instrukcje na górze każdego skryptu, który ma być 

dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników: 

session_start (); 

if (@ $_SESSION [’auth’]! = „yes”) 

{ 

header („Location: Login.php”); 

exit (); 

} 

Po uruchomieniu session_start PHP sprawdza istniejącą sesję. Jeśli taki istnieje, konfiguruje zmienne 

sesji. Instrukcja if sprawdza, czy zmienna sesji auth jest ustawiona na tak. Jeśli nie jest ustawiony na 

tak lub jeśli nie istnieje, oznacza to, że użytkownik nie jest zalogowany. W takim przypadku skrypt 

wyświetla stronę logowania i kończy działanie. W przeciwnym razie, jeśli auth jest ustawione na tak, 

oznacza to, że użytkownik jest zalogowany, a skrypt kontynuuje działanie aby wyświetlić stronę 

internetową. 

Budowanie aplikacji logowania: podejście obiektowe 

Programowanie obiektowe wymaga tworzenia i używania obiektów w celu zapewnienia 

funkcjonalności. Najpierw identyfikujesz obiekty potrzebne do aplikacji, a następnie piszesz klasy, 

które definiują obiekty, w tym metody, których potrzebuje aplikacja. Gdy obiekty są gotowe, piszesz 

skrypt aplikacji, który je tworzy i używa. 

Rozwijanie obiektów 

Aplikacja do logowania musi wykonać następujące zadania: 

* Zbierać i przetwarzać informacje w formularzu 

* Przechowywać informacje w bazie danych podczas rejestracji klienta 

* Sprawdzać hasło użytkownika 

* Zezwalać uwierzytelnionemu użytkownikowi na odwiedzanie stron w witrynie podczas sesji 

użytkownika 

* Wysłać użytkownikowi e-mail 

Poniższa lista obiektów odzwierciedla zadania, które musi wykonać ta aplikacja: 



* WebForm: Formularz ma kluczowe znaczenie dla tej aplikacji. Formularz pozwala klientom 

zarejestrować się lub wprowadzić nazwy użytkowników i hasła, jeśli są już zarejestrowane. Klasa 

WebForm udostępnia formularz dla aplikacji. Gromadzi i przetwarza informacje wpisane przez 

użytkownika. 

* Baza danych: Aplikacja przechowuje informacje o kliencie w bazie danych. Klasa Database udostępnia 

kontener, w którym przechowywane są dane. 

* Konto: Informacje wprowadzone przez klienta muszą być powiązane z kontem klienta. Klasa konta 

przechowuje i pobiera informacje o kliencie. 

* Sesja: Zazwyczaj chcesz, aby klienci mogli przeglądać więcej niż jedną stronę podczas wizyty bez 

konieczności logowania się na każdej stronie. Czas, jaki klient spędza w Twojej witrynie, od momentu 

zalogowania się do Twojej witryny, aż do jej opuszczenia, nazywa się sesją. Klasa Session pozwala 

odwiedzającemu pozostać zalogowanym przez całą sesję. 

* E-mail: Aplikacja wysyła wiadomość e-mail do klientów podczas rejestracji, aby poinformować ich, że 

rejestracja się powiodła. Klasa Email zawiera wiadomość e-mail i zarządza nią. 

Szczegóły dotyczące każdego obiektu omówiono w poniższych sekcjach. 

Pisanie klasy WebForm 

Jednym z najważniejszych obiektów jest formularz. Definicja obiektu formularza jest zakodowana w 

klasie WebForm. Ta klasa jest klasą ogólną, której można używać do wyświetlania dowolnego 

formularza oraz gromadzenia i przetwarzania danych z dowolnego formularza, a nie tylko z formularza 

logowania używanego w tej aplikacji. Klasa WebForm wyświetla formularz na stronie internetowej, 

zbiera informacje, formatuje informacje i sprawdza format informacji, ponownie wyświetlając 

formularz po wykryciu nieprawidłowych informacji. WebForm zawiera cztery właściwości, konstruktor 

i 13 metod. 

Właściwości 

Właściwości WebForm przechowują informacje potrzebne do zdefiniowania formularza i jego danych 

oraz zarządzania nimi. Właściwości są następujące: 

private $form; 

private $fields; 

private $data; 

private $not_required; 

Dwie pierwsze właściwości to nazwy plików potrzebnych do wyświetlenia formularza, które zostały 

wcześniej opisane w sekcji „Zapisywanie kodu strony logowania”. Dwie ostatnie właściwości to tablice. 

$data zawiera informacje przesłane przez klienta w formularzu Kluczem każdego elementu jest nazwa 

pola - nazwa pola używana zarówno w formularzu, jak i tabeli bazy danych. $not_required to tablica 

zawierająca nazwy pól, które mogą być puste. Metoda checkForBlanks wykorzystuje tę tablicę do 

identyfikacji pól, które nie są błędami, gdy są puste. 

Kod 



Listing 4-6 zawiera pełny kod dla klasy WebForm. Każda metoda jest szczegółowo omawiana po liście 

kodów. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja po liście odnosi się do 

numerów linii. 

LISTING 4-6: KLASA  WEBFORM 

<? php 

/ * Klasa: WebForm 

* Ops: Klasa, która gromadzi, przechowuje i przetwarza 

* informacje w formularzu HTML. 

* / 

class WebForm 

{ 

private $form; //filename 

private $fields; //filename 

private $data; //array 

private $not_required; //array 

function __construct($form,$fields,$data=NULL) 

{ 

if(is_string($form) and is_string($fields)) #16 

{ 

$this->form = $form; 

$this->fields = $fields; 

} 

else #21 

{ 

throw new Exception(“First 2 parameters 

must be filenames”); 

} 

if($data == NULL OR is_array($data)) #26 

{ 

$this->data = $data; 

} 

else #30 



{ 

throw new Exception(“Form data must be passed 

in an array”); 

} 

} 

function setFieldsNotRequired($not_required) #37 

{ 

if(!is_array($not_required)) 

{ 

throw new Exception(“Fields must be passed 

in an array”); 

} 

else 

{ 

$this->not_required = $not_required; 

} 

} 

function displayForm() 

{ 

@extract($this->data); 

include($this->fields); 

include($this->form); 

} 

function getAllFields() 

{ 

return $this->data; 

} 

function checkForBlanks() 

{ 

if(sizeof($this->data) < 1 ) #64 

throw new Exception(“No form data available”); 



foreach($this->data as $key => $value) #67 

{ 

if($value == “”) #69 

{ 

$match = false; 

if(is_array($this->not_required)) #72 

{ 

foreach($this->not_required as $field) #74 

{ 

if($field == $key) 

{ 

$match = true; 

} 

} 

} 

if($match == false) #82 

{ 

$blanks[] = $key; 

} 

} 

} 

if(isset($blanks)) #88 

return $blanks; 

else 

return TRUE; 

} 

function verifyData() 

{ 

if(sizeof($this->data) < 1 ) #96 

throw new Exception(“No form data available.”); 

foreach($this->data as $key => $value) #98 



{ 

if(!empty($value)) #100 

{ 

if(eregi(“name”,$key) and !eregi(“log”,$key) 

and !eregi(“user”,$key)) #103 

{ 

$result = $this->checkName($value); #105 

if(is_string($result)) 

$errors[$key] = $result; #107 

} #108 

if(eregi(“addr”,$key)or eregi(“street”,$key) 

or eregi(“city”,$key)) #110 

{ 

$result = $this->checkAddress($value); 

if(is_string($result)) 

$errors[$key] = $result; 

} 

if(eregi(“email”,$key)) #116 

{ 

$result = $this->checkEmail($value); 

if(is_string($result)) 

$errors[$key] = $result; 

} 

if(eregi(“phone”,$key)or ereg(“fax”,$key)) #122 

{ 

$result = $this->checkPhone($value); 

if(is_string($result)) 

$errors[$key] = $result; 

} 

if(eregi(“zip”,$key)) #128 

{ 



$result = $this->checkZip($value); 

if(is_string($result)) 

$errors[$key] = $result; 

} 

if(eregi(“state”,$key)) #134 

{ 

$result = $this->checkState($value); 

if(is_string($result)) 

$errors[$key] = $result; 

} 

} 

} 

if(isset($errors)) #142 

return $errors; 

else 

return TRUE; 

} 

function trimData() 

{ 

foreach($this->data as $key => $value) 

{ 

$data[$key] = trim($value); 

} 

$this->data = $data; 

} 

function stripTagsFromData() 

{ 

foreach($this->data as $key => $value) 

{ 

$data[$key] = strip_tags($value); 

} 



$this->data = $data; 

} 

function checkName($field) 

{ 

if(!ereg(“^[A-Za-z’ -]{1,50}$”,$field)) 

{ 

return “$field is not a valid name. 

Please try again.”; 

} 

else 

return TRUE; 

} 

function checkAddress($field) 

{ 

if(!ereg(“^[A-Za-z0-9.,’ -]{1,50}$”,$field)) 

{ 

return “$field is not a valid address. 

Please try again.”; 

} 

else 

return TRUE; 

} 

function checkZip($field) 

{ 

if(!ereg(“^[0-9]{5}(\-[0-9]{4})?”,$field)) 

return “$field is not a valid zip code. 

Please try again.”; 

else 

return TRUE; 

} 

function checkPhone($field) 



{ 

if(!ereg(“^[0-9)(Xx -]{7,20}$”,$field)) 

return “$field is not a valid phone number. 

Please try again.”; 

else 

return TRUE; 

} 

function checkEmail($field) 

{ 

if(!ereg(“^.+@.+\\..+$”,$field)) 

return “$field is not a valid email address. 

Please try again.”; 

else 

return TRUE; 

} 

function checkState($field) 

{ 

if(!ereg(“^[A-Za-z]”,$field)) 

return “$field is not a valid state. 

Please try again.”; 

else 

return TRUE; 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor sprawdza, czy informacje przekazywane do klasy są poprawnym typem danych. Jeśli tak, 

to przechowuje dane. Jeśli nie jest, zgłasza wyjątek z odpowiednim komunikatem. W linii 16 

konstruktor sprawdza, czy pierwsze dwa parametry, które muszą być nazwami plików, są łańcuchami. 

W linii 26 sprawdza, czy dane przekazane w trzecim parametrze znajdują się w tablicy. Dane mogą mieć 

również wartość NULL, co pozwala na wyświetlenie formularza po raz pierwszy, zanim klient 

wprowadzi informacje i je prześle. W ten sposób można utworzyć obiekt WebForm za pomocą jednej 

z następujących instrukcji: 



$form = new WebForm(“file1.inc”,”file2.inc”,$_POST); 

$form = new WebForm(“file1.inc”,”file2.inc”); 

Jeśli użyjesz drugiego formularza, właściwość $ data ma wartość NULL. To nie spowoduje błędu. 

setFieldsNotRequired 

Metoda setFieldsNotRequired sprawdza, czy przekazany parametr jest tablicą. Jeśli tak, przechowuje 

go we właściwości. Jeśli nie, zgłasza wyjątek z odpowiednim komunikatem. 

displayForm 

Ta metoda displayForm wyświetla formularz i wyodrębnia dane z właściwości $data, w której są 

przechowywane. Znak @ służy do pomijania komunikatów o błędach, dzięki czemu formularz można 

wyświetlić bez żadnych danych. Następnie dołączane są dwa pliki, które definiują formularz. Te dwa 

pliki mogą definiować dowolny typ formularza z polami i elementami, których chcesz użyć. W 

przypadku tej aplikacji korzystam z plików opisanych wcześniej w tym rozdziale, które definiują stronę 

internetową logowania w dwóch formularzach. 

getAllFields 

Metoda getAllFields zwraca tablicę właściwości $data, która zawiera dane w formularzu. 

checkForBlanks 

Metoda checkForBlanks sprawdza każde pole w formularzu, aby sprawdzić, czy zawiera ono 

informacje. Jeśli zostaną znalezione nieprawidłowe puste pola, zwraca tablicę zawierającą nazwy pól 

pustych pól. Poniższe objaśnienie odnosi się do numerów linii na listingu 4-6: 

# 64 Sprawdza, czy $data zawiera tablicę danych. Jeśli nie, zgłasza wyjątek stwierdzający, że żadne dane 

nie są obecnie w formularzu. 

# 67 Uruchamia pętlę foreach, która przechodzi przez tablicę $data. Pętla foreach sprawdza puste pola. 

Zbudowana jest tablica zawierająca nazwy wszystkich pustych pól. 

# 69 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli pole jest puste. Blok kończy się na linii 86. 

# 71 Ustawia zmienną $match równą false. 

# 72 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, jeśli jakiekolwiek nazwy pól są przechowywane w $ 

not_required. Jeśli tak, bieżące pole jest porównywane z każdą wartością w $not_required, a jeśli 

znaleziono dopasowanie, $match jest ustawione na true. Po sprawdzeniu bieżącego pola względem 

nazw pól w $not_required, wiersz 82 sprawdza, czy znaleziono dopasowanie. Jeśli $match = false, 

bieżąca nazwa pola nie znajduje się w tablicy pól, które mogą być puste, co oznacza, że pole nie może 

być puste, a nazwa pola jest dodawana do tablicy o nazwie $ puste. 

# 88 Po przetworzeniu wszystkich pustych pól instrukcja if sprawdza, czy do pól $ puste zostały dodane 

nazwy pól. Jeśli tak, tablica jest zwracana. W przeciwnym razie, jeśli tablica $blanks jest pusta, metoda 

zwraca PRAWDA, co oznacza, że wszystkie pola są w porządku. 

verifyData 

Metoda VerifyData sprawdza każde pole, aby upewnić się, że informacje przesłane w polu są w 

rozsądnym formacie. Na przykład wiesz, że „cześć” nie jest rozsądnym formatem kodu pocztowego. 

Kod pocztowy musi być w jednym z dwóch formatów: 12345 lub 12345-6789. Jeśli sprawdzisz 



informacje przesłane przez klienta pod kątem rozsądnych formatów, możesz złapać wiele literówek. 

Możesz także zapobiec wprowadzaniu złośliwego kodu do pól formularza. Sprawdzanie danych to 

działanie równoważące. Chcesz złapać jak najwięcej złych informacji. Nie chcesz jednak 

powstrzymywać przed przedostaniem się wiarygodnych informacji. Na przykład, jeśli ograniczysz 

numer telefonu tylko do numerów, wszelkie numery telefonów z łącznikiem lub nawiasami - jak w 

(123) 555-6789 - lub innymi prawidłowymi znakami zostaną zatrzymane jako błędy. Zastanów się 

dokładnie, na jakie informacje chcesz zezwolić lub odrzucić dane w dowolnym polu. Ta metoda 

sprawdza informacje z określonych pól pod kątem wyrażeń regularnych pasujących do informacji 

dozwolonych w tych polach. Poniższe objaśnienie odnosi się do numerów linii na listingu 4-6: 

# 96 Sprawdza, czy $data zawierają jakiekolwiek informacje. Jeśli nie, metoda zgłasza wyjątek z 

odpowiednim komunikatem. 

# 98 Uruchamia pętlę foreach, która przechodzi przez tablicę we właściwości $data. Pętla foreach 

sprawdza format wszystkich pól danych. Wszelkie znalezione błędy formatu są dodawane do tablicy o 

nazwie $errors. 

# 100 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli pole nie jest puste. Puste pola nie są sprawdzane, 

ponieważ zawsze będą niepoprawne, ale niektóre pola mogą być puste. Metodę checkForBlanks 

zwykle stosuje się przed tą metodą, aby przechwycić puste pola, które nie są wolno pozostawać puste. 

W tym bloku if informacje w każdym polu są porównywane z odpowiednim wyrażeniem regularnym. 

# 102 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa pola zawiera „nazwa”, na przykład imię, i nie 

zawiera „log” ani „użytkownik”. Wymagania dotyczące nazw są bardziej restrykcyjne niż w przypadku 

nazw użytkowników, dlatego niniejsza instrukcja wyklucza nazwy pól, które mogą być nazwami 

użytkowników. W wierszu 105 informacje w polu są przekazywane do metody checkName, która 

porównuje wartość z wyrażeniem regularnym dla nazw. Jeśli checkName zatwierdza wartość, zwraca 

PRAWDA. Jeśli wartość nie pasuje do wyrażenia regularnego, checkName zwraca komunikat 

informacyjny. Metodę checkName omówiono w dalszej części tej sekcji. Wiersz 106 sprawdza wartość 

zwróconą przez checkName. Jeśli jest to ciąg znaków, co oznacza, że wartość nie przeszła wzoru, ciąg 

jest dodawany do tablicy o nazwie $errors. 

# 109 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa pola zawiera „addr”, „street” lub „city”. 

Przetwarza informacje o polu zgodnie z opisem dla linii 102. Wywoływana jest metoda checkAddress. 

# 116 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa pola zawiera „email”. Wywoływana jest 

metoda checkEmail. 

# 122 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa pola zawiera „telefon” lub „faks”. 

Wywoływana jest metoda checkPhone. 

# 128 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa pola zawiera „zip”. Wywoływana jest metoda 

checkZip. 

# 134 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa pola zawiera „stan”. Wywoływana jest 

metoda checkState. Mimo że pole stanu jest listą rozwijaną, musisz sprawdzić jego format. Źli faceci 

mogą zmienić pole na pole tekstowe i wysłać go z jakimś złośliwym kodem w polu. 

# 142 Po przetworzeniu wszystkich wartości pól metoda sprawdza, czy do tablicy $ błędy zostały 

dodane jakieś ciągi znaków. Jeśli tak, tablica jest zwracana. Jeśli nie, co oznacza, że wszystkie 

informacje o polu są prawidłowe, metoda zwraca TRUE. 



Ta klasa WebForm weryfikuje pola, które są często gromadzone w formularzach, takie jak adresy i 

numery telefonów. Aby użyć tej klasy do weryfikacji danych w formularzu z mniej popularnymi polami, 

takimi jak wiek lub urodziny lub ulubione hobby, możesz dodać metody do klasy, które sprawdzają 

Twoje określone informacje. Lub, jeśli spodziewasz się często używać różnych formularzy, możesz 

utworzyć klasy reprezentujące różne używane formularze. Na przykład możesz mieć klasę WebForm, 

która zawiera wszystkie metody w tej klasie WebForm oprócz metod weryfikujących dane. Następnie 

możesz mieć dwie (lub więcej) klasy, takie jak WebFormAddress i WebFormPersonal, które mają 

WebForm jako element nadrzędny i zawierają tylko metody weryfikujące dane. Na przykład można 

zdefiniować WebFormAddress rozszerza WebForm, a WebFormPersonal rozszerza WebForm. W takim 

przypadku dwie klasy potomne dziedziczą wszystkie metody WebForm, więc nie muszą same zawierać 

tych metod. Muszą zawierać tylko metody weryfikacji danych, ponieważ są to metody inne w 

WebFormAddress niż w WebFormPersonal. 

trimData, stripTagsFromData 

Funkcja PHP jest stosowana do każdej wartości we właściwości $data. Wynikowe wartości są 

przechowywane w danych $. Funkcja przycinania usuwa początkowe i końcowe spacje z łańcucha, a 

funkcja strip_tags usuwa wszelkie znaczniki HTML z łańcucha, co jest ważne dla bezpieczeństwa. 

checkName, checkAddress, checkZip, checkPhone, checkEmail, checkState 

Te metody porównują wysyłane do nich wartości z wyrażeniami regularnymi dla oczekiwanego rodzaju 

danych. Na przykład checkZip sprawdza przekazany do niego ciąg znaków, aby sprawdzić, czy składa 

się on z pięciu lub pięciu liczb, po których następuje myślnik i cztery liczby. Jeśli porównanie z 

wyrażeniem regularnym nie powiedzie się, zostanie zwrócony komunikat z informacją, że pole jest 

nieprawidłowe. Jeśli ciąg znaków jest w porządku, metoda zwraca TRUE. 

Pisanie klasy Database 

Klasa Database zapewnia połączenie z bazą danych, w której przechowywane są informacje o kliencie. 

Klasa bazy danych została opracowana w Części 3. Metody dostępne w klasie bazy danych są 

następujące: 

* Konstruktor: Tworzy połączenie z bazą danych MySQL. Oczekuje się, że zostanie przekazana nazwa 

pliku, która zawiera nazwę hosta, nazwę konta i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do MySQL. 

Obiekt Database jest tworzony za pomocą następującej instrukcji: 

$db = new Database(“Vars.inc”); 

* useDatabase: Wybiera bazę danych i przechowuje nazwę bazy danych. Oczekuje się, że zostanie 

przekazana nazwa bazy danych. Sprawdza, czy baza danych istnieje, i zwraca komunikat, jeśli baza 

danych nie istnieje. Metodę stosuje się w następujący sposób: 

$db-> useDatabase („Customer”); 

* getConnection: Zwraca połączenie, które zostało ustanowione i zapisane w konstruktorze. Metodę 

stosuje się w następujący sposób: 

$db-> getConnection (); 

Pisanie klasy Account 



Klasa Account określa rekord w tabeli bazy danych, który zawiera informacje o koncie klienta. W tej 

aplikacji używana jest klasa konta opracowana w Części 3, ale tu dodałem metodę. W tej części dodano 

metodę createNewAccount do klasy Account. Kod tej nowej metody pokazano na listingu 4-7. 

Podsumowanie metod Account 

Metody podane przez klasę konta są następujące: 

* Konstruktor: Tworzy połączenie z tabelą MySQL, w której przechowywane są informacje o koncie. 

Oczekuje, że zostanie przekazane połączenie z bazą danych i nazwa tabeli. Metoda sprawdza, czy 

przekazane parametry mają poprawny format. Sprawdza również, czy tabela bazy danych istnieje. 

Obiekt konta jest tworzony za pomocą następującej instrukcji: 

$ acct = new Account ($ connection, ”tablename”); 

Obiekt konta jest często tworzony do użytku z obiektem bazy danych. Możesz go utworzyć za pomocą 

następujących instrukcji: 

$db = new Database(“Vars.inc”); 

$acct = new Account($db->getConnection,”tablename”); 

* selectAccount: Ta metoda przechowuje nazwę użytkownika dla aktualnie aktywnego konta. Nazwa 

użytkownika jest przekazywana po wywołaniu selectAccount Metoda sprawdza, czy nazwa 

użytkownika istnieje w bazie danych. Ta metoda jest używana z następującą instrukcją: 

$acct-> getConnection (); 

* getMessage: Ta metoda zwraca zawartość właściwości $message. Ta metoda jest używana z 

następującą instrukcją: 

$acct-> getMessage (); 

* ComparePassword: Ta metoda porównuje hasło przekazane do metody z hasłem przechowywanym 

w bazie danych dla bieżącego konta. Ta metoda kończy się niepowodzeniem, jeśli nie wybrano żadnego 

konta. Użyj selectAccount, aby wybrać aktywne konto przed użyciem tej metody. Ta metoda jest 

używana z następującą instrukcją: 

$acct-> ComparePassword („secret”); 

* createNewAccount: Ta metoda przechowuje informacje o kliencie w nowym rekordzie w tabeli bazy 

danych, tworząc nowe konto. Informacje są przekazywane do tej metody w tablicy. Ta metoda zakłada, 

że dane zostały już wyczyszczone i zweryfikowane i są gotowe do przechowywania w bazie danych. Ta 

metoda jest używana z następującą instrukcją: 

$acct-> createNewAccount ($ data_array); 

createNewAccount 

Ta metoda przechowuje informacje o klientach w tabeli bazy danych w nowym rekordzie. Ta metoda 

przyjmuje dane z tablicy i przechowuje je bez sprawdzania. Dane powinny zostać wyczyszczone i 

zweryfikowane przed przekazaniem do tej metody. Każdy element w tablicy przekazanej do tej metody 

przechowuje informacje o kliencie z nazwą pola jako kluczem. Ta metoda najpierw tworzy dwie tablice: 

jedną zawierającą klucze i drugą zawierającą informacje o kliencie. Następnie formatuje każdą tablicę 

w ciąg znaków, na koniec buduje zapytanie SQL, aby wstawić nowy rekord, umieszczając ciągi w 



odpowiedniej lokalizacji w zapytaniu i wykonuje zapytanie, aby utworzyć nowy rekord. Kod 

createNewAccount pokazano na listingu 

LISTING 4-7: KOD METODY createNewAccount 

afunction createNewAccount($data) 

{ 

if(!is_array($data)) #97 

{ 

throw new Exception(“Data must be in an array.”); 

return FALSE; 

} 

foreach($data as $field => $value) #102 

{ 

if($field != “password” and $field != “Button”) 

{ 

$fields[] = $field; 

$values[] = addslashes($value); #107 

} 

} 

$str_fields = implode($fields,”,”); #110 

$str_values = ‘“‘.implode($values,’”,”’); #111 

$today = date(“Y-m-d”); #112 

$str_fields .=”,create_date”; 

$str_fields .=”,password”; 

$str_values .=”\”,\”$today”; 

$str_values .=”\”,md5(\”{$data[‘password’]}\”)”; #116 

$sql = “INSERT INTO $this->table_name ($str_fields) 

VALUES ($str_values)”; 

if(!$this->cxn->query($sql)) #119 

{ 

throw new Exception(“Can’t execute query: “ 

.$this->cxn->error()); 



return FALSE; 

} 

else #125 

{ 

return TRUE; 

} 

} 

Liczby w poniższej dyskusji odnoszą się do numerów linii w Listingu 4-7: 

# 97 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, jeśli przekazywane dane nie są tablicą, w którym to 

przypadku zgłaszany jest wyjątek. 

# 102 Rozpoczyna pętlę foreach, która przechodzi przez tablicę przekazanych danych. Pętla tworzy 

dwie tablice: $fields, które zawierają nazwy pól oraz $values, które zawierają dane pól. 

# 104 Wyświetla hasło pola, które później jest przetwarzane w specjalny sposób, oraz Button, którego 

nie należy dodawać do tablic, ponieważ tak naprawdę nie jest to nazwa pola. 

# 106 Buduje tablicę $fields z nazwami pól z kluczy tablicy danych. 

# 107 Buduje tablicę $values. Ponieważ wartości w tej tablicy zostaną wstawione do bazy danych, 

cudzysłowy są poprzedzane znakami ucieczki wartości są dodawane do tablicy. Jeśli masz włączone 

magiczne cytaty w pliku php.ini, nie musisz tutaj uciekać. Cytaty są automatycznie zmieniane dla 

danych POST. Jednak masz większą kontrolę, jeśli wyłączysz magiczne cytaty i unikniesz cytatów w 

skrypcie. Niezależnie od tego, jak to zrobisz, ważne jest, aby cytaty były zastępowane przed zapisaniem 

danych w bazie danych. 

# 110 Wywołuje funkcję implode PHP, która zamienia tablicę $fields w ciąg znaków, z przecinkiem 

między nazwą każdego pola. 

# 111 Wywołuje funkcję implode PHP, która zamienia tablicę $values na ciąg znaków, z cytatem, 

przecinkiem i drugim cytatem („,”) pomiędzy każda wartość. Zauważ, że na początku łańcucha jest 

dodawany podwójny cudzysłów. Ciąg ten tworzy sekcję VALUES zapytania i wartości należy ująć w 

cudzysłów. 

# 112 Przechowuje aktualną datę w $today. 

# 113 Linie od 113 do 116 dodają nazwy pól i wartości pól data_tworzenia i hasło do odpowiednich 

ciągów. 

# 117 Linie 117 i 118 tworzą zapytanie SQL, które wstawia dane do tabeli bazy danych. 

# 119 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli zapytanie nie powiedzie się. Blok if zgłasza nowy 

wyjątek z komunikatem o błędzie MySQL. 

# 125 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli kwerenda zachowa informacje o nowym 

koncie. Blok zwraca wartość TRUE. 

Pisanie klasy Session 



Klasa Session jest używana, aby klient nie musiał logować się na każdej stronie chronionej witryny sieci 

Web. Klasa sesji rozpoczyna sesję PHP i przechowuje zmienne sesji. 

Właściwości 

Klasa Session potrzebuje tylko jednej właściwości, która zawiera komunikat przechowywany przez 

metodę. 

private $message; 

Kod 

Listing 4-8 zawiera pełny kod dla klasy Session. Konstruktor i każda z czterech metod omówiono 

szczegółowo po liście kodów. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja 

po liście odnosi się do numerów linii 

LISTING 4-8: KOD KLASY SESSION 

<? php 

/ * Klasa: Session 

* Opis: Otwiera i utrzymuje sesję PHP. 

* / 

class Session 

{ 

private $message; 

function __construct() 

{ 

session_start(); 

} 

function getVariable($varname) 

{ 

if(isset($_SESSION[‘$varname’])) #17 

return $_SESSION[‘$varname’]; 

else #19 

{ 

$this->message = “No such variable in 

this session”; 

return FALSE; 

} 



} 

function storeVariable($varname,$value) 

{ 

if(!is_string($varname)) #29 

{ 

throw new Exception(“Parameter 1 is not a 

valid variable name.”); 

return FALSE; 

} 

else #35 

$_SESSION[‘$varname’] = $value; 

} 

function getMessage() 

{ 

return $this->message; 

} 

function login(Account $acct,$password) #44 

{ 

if(!$acct->comparePassword($password)) #46 

{ 

return FALSE; 

} 

$this->storeVariable(“auth”,”yes”); #47 

return TRUE; 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor rozpoczyna sesję PHP. Funkcja PHP session_start sprawdza, czy sesja już istnieje. Jeśli nie, 

rozpocznie nową sesję. Jeśli tak, kontynuuje istniejącą sesję. Konstruktor nie oczekuje przekazania 

żadnych informacji. Tak więc instrukcja tworzenia obiektu sesji to 

$sess = new Session(); 



getVariable 

Ta metoda zwraca wartość przechowywanej zmiennej sesji PHP. Sprawdza, czy zmienna istnieje w sesji. 

Jeśli tak, metoda zwraca wartość zmiennej. Jeśli zmienna nie istnieje, metoda zwraca FALSE i 

przechowuje komunikat informacyjny. 

storeVariable 

Ta metoda przechowuje zmienną sesji PHP. Metoda oczekuje dwóch wartości: ciągu znaków, który jest 

nazwą zmiennej i wartości zmiennej. Następujące liczby odnoszą się do numerów linii na listingu 4-8: 

# 29 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, gdy pierwszym parametrem nie jest a string.  Blok zgłasza 

wyjątek z komunikatem informującym, że parametr nie jest prawidłową nazwą zmiennej. 

# 35 Zaczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli parametr jest ciągiem, który przechowuje 

informacje w superglobalnej tablicy $_SESSION i używa nazwy zmiennej jako klucza. 

getMessage 

Ta metoda zwraca zawartość właściwości $message. 

login 

Ta metoda rejestruje konto w sesji. 

# 44 Zwróć uwagę, że metoda oczekuje dwóch argumentów: obiektu Account i ciągu będącego hasłem. 

Nazwa tego oczekiwanego obiektu jest zawarta w podpisie metody. Jeśli $acct nie jest obiektem konta, 

występuje błąd krytyczny, jak następuje: 

Fatal error: Argument 1 must be an object of class 

Account in c:\Session.class on line 39 

# 46 Wywołuje metodę ComparePassword obiektu Account, który został przekazany do metody 

logowania. Jeśli metoda ComparePassword zawiedzie, metoda logowania zwróci FALSE. 

# 47 Jeśli metoda porównywania hasła nie zawiedzie, metoda logowania przechowuje zmienną sesji 

PHP o nazwie auth z wartością „tak”. Zmienną można sprawdzić na innych stronach sesji, aby 

sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany. Możesz zmienić tę metodę, aby zapisać inną nazwę i 

wartość zmiennej, jeśli wolisz. W rzeczywistości można uczynić tę metodę bardziej ogólną, przekazując 

nazwę i wartość zmiennej autoryzacyjnej zamiast kodować bezpośrednio w metodzie. 

# 48 Po zapisaniu zmiennej autoryzacyjnej metoda logowania zwraca TRUE. 

Pisanie klasy Email 

Po pomyślnej rejestracji nowego klienta aplikacja wysyła weryfikacyjną wiadomość e-mail na podany 

przez niego adres e-mail. 

Właściwości 

Klasa Email przechowuje informacje potrzebne do wysłania wiadomości e-mail. 

private $message; 

private $addr; 

private $subj; 



$message zawiera treść wiadomości. $addr zawiera adres e-mail, na który wiadomość zostanie 

wysłana. $subj zawiera wiersz tekstowy, który będzie tematem wiadomości e-mail. 

Kod 

Listing 4-9 zawiera pełny kod dla klasy Email. Cztery metody omówiono szczegółowo po liście kodów. 

Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja po liście odnosi się do 

numerów linii. 

LISTING 4-9: KOD KLASY EMAIL 

<? php 

/ * Klasa: e-mail 

* Opis: Przechowuje wiadomość e-mail. 

* / 

class Email 

{ 

private $message; 

private $addr; 

private $subj; 

function setMessage($message) 

{ 

if(!is_string($message)) 

throw new Exception(“Message must be a string”); 

else 

{ 

$this->message = $message; 

return TRUE; 

} 

} 

function setAddr($addr) 

{ 

if(!is_string($addr)) 

{ 

throw new Exception(“Address must be a string.”); 

return FALSE; 



} 

else 

{ 

$this->addr = $addr; 

return TRUE; 

} 

} 

function setSubj($subj) 

{ 

if(!is_string($subj)) 

throw new Exception(“Subject must be a string”); 

else 

{ 

$this->subj = $subj; 

return TRUE; 

} 

} 

function sendEmail() 

{ 

if(!empty($this->subj) and #49 

!empty($this->addr) and 

!empty($this->message)) 

{ 

if(!mail($this->addr,$this->subj,$this->message)) 

throw new Exception(“Email could not be sent.”); 

else 

return TRUE; 

} 

else #58 

{ 

throw new Exception(“Subject, Address, and message 



are required. One or more is missing”); 

return FALSE; } 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Klasa Email nie wymaga konstruktora, ponieważ podczas tworzenia obiektu Email nie trzeba 

wykonywać żadnych działań. 

setSubj, setAddr, setMessage 

Te metody przechowują informacje potrzebne do wysłania wiadomości e-mail. Każda metoda 

sprawdza, czy przekazana informacja jest ciągiem, jeśli nie, zgłasza wyjątek z komunikatem 

informacyjnym. Jeśli tak, przechowuje informacje w odpowiedniej właściwości i zwraca TRUE. 

sendEmail 

Ta metoda wysyła wiadomość e-mail. 

# 49 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli wszystkie wymagane informacje są dostępne. 

Jeśli żadna z wymaganych właściwości nie jest pusta, wiadomość e-mail zostanie wysłana. Jeśli 

wysłanie wiadomości e-mail zakończy się powodzeniem, metoda zwraca PRAWDA. Jeśli wysyłanie się 

nie powiedzie, zgłoszony zostanie wyjątek z komunikatem. 

# 58 Rozpoczyna blok else, który jest wykonywany, jeśli którakolwiek z właściwości jest pusta. 

Zgłaszany jest wyjątek z komunikatem. 

Ta klasa Email jest bardzo prosta. Możesz łatwo zobaczyć, gdzie mogą być przydatne dodatkowe 

metody. Na przykład przydatna może być metoda, która pozwala zapisać więcej niż jeden adres e-mail. 

Inną przydatną metodą może być ustawienie nagłówków wiadomości e-mail, na przykład z nagłówka. 

Jednak w przypadku tej aplikacji metody są wystarczające. 

Pisanie skryptu aplikacji do logowania 

Po napisaniu całego kodu klasy wymaganego dla aplikacji do logowania piszesz skrypt aplikacji, który 

tworzy i wykorzystuje obiekty do zapewnienia funkcjonalności aplikacji. Skrypt aplikacji ma 

następującą ogólną strukturę: 

jeśli (formularz nie był wcześniej wyświetlany i przesyłany) 

Wyświetl stronę internetową logowania z pustymi polami formularza 

else (jeśli formularz został przesłany przez użytkownika) 

jeśli (użytkownik przesłał formularz logowania) 

1 Sprawdź, czy wszystkie pola są wypełnione. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz z komunikatem o 

błędzie. 

2 Sprawdź, czy nazwa użytkownika znajduje się w bazie danych. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz 

z komunikatem o błędzie. 



3 Sprawdź, czy hasło jest prawidłowe. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz z komunikatem o błędzie. 

4 Gdy logowanie się powiedzie, wyświetl chronioną stronę internetową. 

elseif (użytkownik przesłał formularz rejestracyjny) 

1 Sprawdź, czy wszystkie pola są wypełnione. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz z komunikatem o 

błędzie. 

2 Sprawdź, czy informacje są w odpowiednim formacie. Jeśli nie, ponownie wyświetl formularz z 

komunikatem o błędzie. 

3 Gdy informacje są poprawne, zapisz je w bazie danych. 

4 Wyświetl chronioną stronę internetową. 

Aplikacja tworzy obiekty i używa swoich metod do wykonywania tych zadań. Skrypt aplikacji jest 

pokazany na listingu 4-10. 

LISTING 4-10: SKRYPT APLIKACJI LOGOWANIA 

<? php 

/ * Program: Login-OO.php 

* Opis: Skrypt aplikacji do logowania użytkownika. Program 

* wyświetla stronę internetową logowania. Nowy klient 

* informacje rejestracyjne są zatwierdzone i 

* przechowywane w bazie danych. Obecni klienci 

* hasła są porównywane z prawidłowymi hasłami. 

* / 

require_once(“WebForm.class”); #9 

require_once(“Account.class”); 

require_once(“Database.class”); 

require_once(“Session.class”); 

require_once(“Email.class”); 

try #15 

{ 

$form = 

new WebForm(“double_form.inc”,”fields_login.inc”,$_POST); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 



echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

//First time form is displayed. Form is blank. // 

if (!isset($_POST[‘Button’])) #26 

{ 

$form->displayForm(); 

exit(); 

} 

// Process form that has been submitted with user info // 

else #32 

{ 

$sess = new Session(); #34 

try 

{ 

$db = new Database(“Vars.inc”); #37 

$db->useDatabase(“CustomerDirectory”); #38 

$acct = new Account($db->getConnection(),”Customer”); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage().”\n<br>”; 

exit(); 

} 

// Login form was submitted // 

if (@$_POST[‘Button’] == “Login”) #48 

{ 

try 

{ 

$blanks = $form->checkForBlanks(); #52 

} 



catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

if(is_array($blanks)) #59 

{ 

$GLOBALS[‘message_1’] = 

“User name or Password was blank. 

Please enter both.”; 

$form->displayForm(); 

exit(); 

} 

try 

{ 

if(!$acct->selectAccount($_POST[‘fusername’])) #69 

{ 

$GLOBALS[‘message_1’] = $acct->getMessage(). 

“ Please try again.”; 

$form->displayForm(); 

exit(); 

} 

if(!$sess->login($acct,$_POST[‘fpassword’])) #76 

{ 

$GLOBALS[‘message_1’] = $acct->getMessage(). 

“ Please try again.”; 

$form->displayForm(); 

exit(); 

} 

header(“Location: SecretPage.php”); #83 

exit(); 



} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

} 

// Registration form was submitted // 

elseif($_POST[‘Button’] = “Register”) #93 

{ 

$not_required[] = “fax”; #95 

try 

{ 

$form->setFieldsNotRequired($not_required); #98 

$blanks = $form->checkForBlanks(); #99 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

if(is_array($blanks)) #105 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] = 

“The following required fields were blank. 

Please enter the required information: “; 

foreach($blanks as $value) 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] .=”$value, “; 

} 

$form->displayform(); 

exit(); 

} 



$form->trimData(); #117 

$form->stripTagsFromData(); #118 

try 

{ 

$errors = $form->verifyData(); #121 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

if(is_array($errors)) #127 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] = “”; 

foreach($errors as $value) 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] .=”$value<br> “; 

} 

$form->displayform(); 

exit(); 

} 

$newdata = $form->getAllFields(); #137 

try 

{ 

if($acct->selectAccount($newdata[‘user_name’])) #140 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] = 

“Member ID already used. 

Select a new Member ID.”; 

$form->displayForm(); 

exit(); 

} 



if(!$acct->createNewAccount($newdata)) #148 

{ 

echo “Couldn’t create new account. 

Try again later.”; 

exit(); 

} 

$sess->storeVariable(“auth”,”yes”); #154 

$sess->storeVariable(“logname”,$newdata[‘user_name’]); 

$em = new Email(); #156 

$em->setAddr($newdata[‘email’]); 

$em->setSubj(“Your new customer registration”); 

$emess = “Your new customer account has been setup.”; 

$emess .= “ Your new user name and password are: “; 

$emess .= “\n\n\t{$newdata[‘user_name’]}\n\t”; 

$emess .= “{$newdata[‘password’]}\n\n”; 

$emess .= “We appreciate your interest. \n\n”; 

$emess .= “If you have any questions or problems,”; 

$emess .= “ email service@ourstore.com”; 

$em->setMessage($emess); 

$em->sendEmail(); #167 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

header(“Location: SecretPage.php”); 

} 

} 

?> 



Zauważ, że wiele instrukcji w tym skrypcie jest zawartych w blokach try / catch. Jeśli metoda zgłosi wyjątek, a 

wyjątek nie zostanie wychwycony, wystąpi błąd krytyczny w następujący sposób: 

Fatal error: Uncaught exception ‘Exception’ with message 

‘Database is not available.’ in c:\Database.class:56 

Dlatego musisz wychwycić każdy wyjątek zgłoszony przez metodę albo w samej metodzie, albo w 

skrypcie, który używa tej metody. Poniższe wyjaśnienie skryptu odnosi się do numerów linii w Listingu 

4-10: 

# 9 Linie od 9 do 16 zawierają wszystkie potrzebne pliki. 

# 15 Rozpoczyna blok try / catch, który tworzy obiekt WebForm. 

# 26 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli żaden przycisk nie został kliknięty, co oznacza, że 

formularz nie został jeszcze przesłany. Blok wyświetla stronę internetową logowania z pustymi polami 

formularza. 

# 32 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany po kliknięciu przycisku, co oznacza, że użytkownik 

przesłał formularz, który wykonuje wszystkie przetwarzanie formularza i uwierzytelnianie hasłem. 

# 34 Tworzy obiekt sesji. 

# 37 Linie 37 i 38 tworzą obiekt bazy danych i wybierz poprawną bazę danych. 

# 39 Tworzy obiekt konta. 

# 48 Rozpoczyna blok if, który wykonuje się, gdy użytkownik poda login. Ten blok sprawdza, czy 

przesłana nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. 

# 52 Sprawdza, czy pola formularza logowania nie są puste. Żadne nie może być puste. 

# 59 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli jakiekolwiek pola są puste. Zostanie utworzony 

komunikat o błędzie i formularz zostanie wyświetlony ponownie. Zauważ, że komunikat o błędzie jest 

przechowywany w tablicy $ GLOBALS, dzięki czemu metoda WebForm ma dostęp do komunikatu. 

# 69 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, gdy nazwa użytkownika nie znajduje się w bazie 

danych. Zostanie utworzony komunikat o błędzie, formularz zostanie wyświetlony ponownie i skrypt 

zostanie zamknięty. 

# 76 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, gdy hasło z formularza nie zgadza się z hasłem 

przechowywanym w bazie danych dla tego użytkownika. Zostanie utworzony komunikat o błędzie i 

formularz zostanie wyświetlony ponownie. 

# 83 Wyświetla chronioną stronę internetową. Nazwa SecretPage.php to tylko przykładowa nazwa. 

Chcesz użyć nazwy skryptu na swojej stronie internetowej, aby klienci widzieli go po zalogowaniu - 

innymi słowy, główna lub główna strona chronionej witryny. 

# 93 Zaczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik prześle formularz rejestracyjny, który 

przetwarza i przechowuje informacje z pól formularza. 

# 95 Tworzy tablicę zawierającą nazwę dozwolonego pola które jest puste. W takim przypadku fax jest 

jedynym polem, które można pozostawić puste. 

# 98 Ustawia nazwę pola, które może być puste. 



# 99 Sprawdza formularz pod kątem pustych pól. Zwracana jest tablica nazw pustych pól. Jeśli faks jest 

pusty, jest ignorowany. 

# 105 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli pusta tablica $ zawiera jakieś elementy - to znaczy, 

jeśli jakieś pola są puste. Zostanie utworzony komunikat o błędzie i formularz zostanie wyświetlony 

ponownie. Zauważ, że komunikat o błędzie jest przechowywany w tablicy $_GLOBALS, dzięki czemu 

metoda WebForm ma dostęp do komunikatu. 

# 117 Przycina dane we wszystkich polach. 

# 118 Usuwa wszelkie tagi HTML z danych w polach. 

# 121 Sprawdza, czy dane mają poprawny format. Metody zwracają tablicę komunikatów o błędach, 

jeśli jakiekolwiek dane są niepoprawnie sformatowane. 

# 127 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli tablica $ error zawiera jakieś elementy - to znaczy, 

jeśli jakieś pola zawierają złe dane. Zostanie utworzony komunikat o błędzie, a formularz zostanie 

wyświetlony ponownie wraz z komunikatem o błędzie. 

# 137 Pobiera dane z obiektu WebForm. Musisz przechowywać dane z obiektu. Nie przechowujesz 

danych z tablicy $_POST, którą użytkownik wprowadził do formularza, ponieważ dane mogły zostać 

zmienione w wierszach 120 i 121. 

# 140 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa użytkownika została znaleziona w bazie 

danych. Zduplikowane nazwy użytkowników są niedozwolone. Zostanie utworzony komunikat o 

błędzie i formularz zostanie wyświetlony ponownie. 

# 148 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli metoda createNewAccount zawiedzie. 

Wyświetlany jest komunikat o błędzie i skrypt kończy działanie. 

# 154 Przechowuje zmienną sesji, która wskazuje, że użytkownik pomyślnie się zalogował. Skrypt 

osiąga ten wiersz tylko wtedy, gdy nie znaleziono warunków błędu. 

# 155 Przechowuje nazwę użytkownika w zmiennej sesji do późniejszego wykorzystania w sesji. 

# 156 Linie od 156 do 167 tworzą i wysyłają do klienta wiadomość e-mail, że jego nowe konto zostało 

pomyślnie zainstalowane. 

# 174 Wyświetla chronioną stronę internetową. Nazwa SecretPage.php to tylko przykładowa nazwa. 

Chcesz użyć nazwy skryptu na swojej stronie internetowej, aby klienci widzieli, gdy logują się innymi 

słowy, strona główna (lub strona główna) chronionej witryny sieci Web. 

Ochrona twoich stron internetowych 

Strony internetowe w chronionej witrynie lub chronionej sekcji witryny nie różnią się niczym od innych 

stron. Po prostu chcesz ograniczyć je do zalogowanych użytkowników. Aby to zrobić, sprawdź, czy 

użytkownik jest zalogowany na górze każdej strony. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą skryptu 

aplikacji Login-OO.php opisanego w poprzedniej sekcji, sesja zostanie uruchomiona, a wartość „tak” 

zostanie zapisana w zmiennej sesji, jak następuje: 

$sess-> setVariable („auth”, „yes”); 

Możesz sprawdzić tę zmienną sesji $auth u góry każdej chronionej strony internetowej, aby sprawdzić, 

czy jest ustawiona na „tak”. Jeśli tak, użytkownik jest zalogowany. Możesz dodać następujące 

instrukcje na górze każdego skryptu, aby sprawdzić zmienną sesji $auth: 



require_once („Session.class”); 

$sess = new Session(); 

if ($ sess-> getVariable („auth”)! = „yes”) 

{ 

header („Location: Login-OO.php”); 

exit (); 

} 

Podczas tworzenia obiektu sesji PHP sprawdza, czy dla użytkownika istnieje bieżąca sesja. Jeśli tak, 

bieżące zmienne sesji są udostępniane skryptowi. Instrukcja if sprawdza, czy zmienna sesji $auth jest 

równa „tak”. Jeśli $auth nie jest ustawione na „tak” lub jeśli $auth nie istnieje, użytkownik nie jest 

zalogowany, a blok if jest wykonywany, prowadząc użytkownika do strony logowania i wychodząc z 

bieżącego skryptu. Jeśli $auth jest ustawione na „tak”, skrypt nadal wyświetla zawartość strony 

internetowej. 

Dodawanie funkcji do aplikacji 

Aplikacja do logowania w tej części zapewnia podstawową funkcjonalność logowania. Można dodać 

dodatkowe funkcje. Niektóre typowe funkcje aplikacji logowania, które nie są przedstawione w tej 

części, to: 

* Przycisk zapomnianego hasła: jest prawie pewne, że użytkownicy zapomną hasła. Wiele aplikacji 

udostępnia przycisk, który użytkownicy mogą kliknąć, gdy nie pamiętają swoich haseł. Niektóre 

aplikacje przesyłają hasło użytkownikowi pocztą e-mail, a niektóre zapewniają stronę, na której 

użytkownik może zmienić hasło. Jeśli chcesz wysłać użytkownikowi hasło z bazy danych, musisz użyć 

innej funkcji szyfrowania hasła, ponieważ md5(), używana w tej aplikacji, jest funkcją 

jednokierunkowego szyfrowania. Nie możesz odzyskać hasła w jego oryginalnej formie. Hasło jest 

chronione przed wszystkimi, nawet tobą. Wielu użytkowników czuje się bezpieczniej wiedząc, że nikt 

nie może znaleźć swojego hasła. Jeśli chcesz dwustronnego szyfrowania, aby móc odszyfrować hasło i 

wysłać je pocztą e-mail do użytkownika, sprawdź funkcje AES i DES w MySQL lub funkcję mcrypt w PHP. 

Zamiast odzyskać hasło i wysłać je pocztą e-mail do użytkownika, co jest w zasadzie niezabezpieczoną 

procedurą, możesz udostępnić użytkownikom stronę internetową, na której mogą zmienić swoje hasła. 

Musisz jednak mieć pewność, że tylko rzeczywisty właściciel konta może zmienić hasło. Wiele aplikacji 

prosi i przechowuje odpowiedź na pytanie zabezpieczające, takie jak nazwisko panieńskie matki, i 

wymaga poprawnej odpowiedzi przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian na koncie. 

* Zarządzanie kontem: użytkownicy przenoszą i zmieniają swoje numery telefonów. Ich adresy e-mail 

mogą ulec zmianie. Przydatna jest funkcja umożliwiająca użytkownikom zmianę informacji 

przechowywanych na ich kontach. Wiele aplikacji do logowania oferuje przycisk „zarządzaj swoim 

kontem”, który zapewnia strony internetowe, na których użytkownik może zmienić swój adres, numer 

telefonu, hasło i tak dalej. Możesz dodać te wspólne funkcje lub funkcje, które są bardzo specyficzne 

dla Twojej witryny. Ale najpierw sugeruję, aby aplikacja działała bez zmian. Następnie, gdy działa, 

możesz dodawać funkcje, pojedynczo. Nie zmieniaj zbyt wielu rzeczy na raz. Rozwiązywanie 

problemów z jedną funkcją na raz jest najłatwiejsze. Zasadniczo dodawanie funkcji do aplikacji 

obiektowej jest łatwiejsze niż dodawanie do aplikacji proceduralnej. Jedną z mocnych stron 

programowania obiektowego jest to, że można dodawać kod bez potrzeby zmiany istniejącego kodu. 



Jeśli uważasz, że Twoja aplikacja prawdopodobnie rozwinie się w przyszłości, rozsądnie jest zbudować 

aplikację obiektową 


