
Aplikacja katalogu online 

Aplikacja katalogu online jest jedną z najpopularniejszych aplikacji w sieci. Niezależnie od tego, czy 

strona internetowa jest oferowana przez osobę z garstką produktów, czy też przez dużą firmę z 

miliardami produktów, zasada jest taka sama. Klient musi zobaczyć produkty i informacje o nich przed 

zakupem czegokolwiek. Na wielu stronach internetowych z katalogami klienci mogą kupować pozycje 

z katalogu online. W tej części przedstawiam aplikację katalogową, która nie obejmuje funkcji zakupów 

online. Aplikacja wyświetla tylko katalog. Aplikacja  kolej jest aplikacją zakupową online, która 

umożliwia zakup pozycji katalogowych online. 

Projektowanie aplikacji katalogu online 

Podstawową funkcją aplikacji katalogu online jest wyświetlanie klientom produktów sklepu. Jeśli sklep 

oferuje tylko kilkanaście produktów, możesz wyświetlić je wszystkie na jednej stronie. Jednak sklep 

zazwyczaj oferuje wiele produktów, więcej niż można rozsądnie wyświetlić na jednej stronie 

internetowej. Zazwyczaj produkty są podzielone na kategorie. Niewielką liczbę produktów można z 

powodzeniem podzielić na kategorie według poziomu jednej kategorii. Jeśli sklep oferuje dużą liczbę 

produktów, konieczne może być użycie dwóch, trzech lub więcej poziomów kategorii, aby z 

powodzeniem podzielić produkty na kategorie wystarczająco małe, aby można je było wyświetlić. Na 

przykład przykładem w tym rozdziale jest sklep, który sprzedaje produkty spożywcze. W tym 

przykładzie używam dwóch poziomów kategorii. Żywność jest klasyfikowana jako pierwsza na wysokim 

poziomie kategorii, takich jak owoce, warzywa, zioła i tak dalej. Drugimi poziomami wysokiego 

poziomu owoców mogą być jabłko, pomarańcza i wiśnia. Produktem może być Delicious lub Granny 

Smith, który należałby do kategorii owoce: jabłko. Jeśli Twoje produkty są podzielone na kategorie, 

katalog online zazwyczaj najpierw wyświetla stronę z dostępnymi kategoriami. Klient może wybrać 

kategorię do zobaczeni wszystkich produktów w tej kategorii. Jeśli masz kilka poziomów kategorii, 

może być konieczne wybranie kolejnych kategorii przed przejściem do strony internetowej produktu. 

Nawet z kategoriami niektóre sklepy mogą mieć wiele produktów w jednej kategorii. Na przykład Sears 

prawdopodobnie ma wiele produktów w kategorii „Suknie”, a nawet „Suknie wieczorowe”. 

Powszechną praktyką przy wyświetlaniu dużej liczby produktów jest wyświetlanie tylko określonej 

liczby produktów (często dziesięć) na stronie. Klient klika przycisk, aby wyświetlić następny zestaw 

produktów lub poprzedni zestaw produktów. Aby spełnić swoją podstawową funkcjonalność, aplikacja 

katalogu online powinna 

* Wyświetlać kategorie produktów, z których użytkownik może wybrać. 

* Wyświetlać produkty w kategorii wybranej przez użytkownika. Powinien wyświetlać wszystkie 

informacje o produkcie (cena, opis itd.) Potrzebne klientowi. Powinien wyświetlać produkty 

pojedynczo, jeśli lista produktów jest dość długa. 

Tworzenie bazy danych katalogu 

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

katalogiem, rdzeniem tej aplikacji. Baza danych przechowuje nazwy produktów, numery zamówień, 

opis, cenę i wszelkie inne istotne informacje, takie jak rozmiar, kolor itd. 

Projektowanie bazy danych katalogu 

Twoim pierwszym zadaniem projektowym jest wybranie informacji, które chcesz zapisać. To, co 

przechowujesz, zależy od rodzaju produktu. Musisz przechowywać wszelkie informacje, które klient 

może wykorzystać przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktu. Właściciel sklepu, który zna 



produkty i co klienci powinni wiedzieć, może przekazać te informacje wraz z grafiką produktów. 

Niektóre możliwe informacje do przechowywania mogą obejmować: 

* Nazwa produktu: Oczywiście klienci będą potrzebować tych informacji. 

* Identyfikator produktu: w większości przypadków nazwa produktu nie jest unikalna, dlatego 

zazwyczaj należy przechowywać numer produktu, unikalny numer identyfikujący produkt dla nabywcy. 

* Opis produktu: opis tekstowy produktu. 

* Rozmiar: Produkt może występować w rozmiarach. Nawet jeśli dostępny jest tylko jeden rozmiar, 

klienci potrzebują informacji o rozmiarze do niektórych celów. Na przykład możesz mieć tylko jeden 

stolik kawowy na sprzedaż, ale klienci nadal muszą znać rozmiar, aby wiedzieć, czy zmieści się w ich 

salonach. 

* Kolor: produkt może występować w kilku kolorach. 

* Cena: Klienci z pewnością będą chcieli wiedzieć, ile kosztują produkty! 

* Dostępność produktu: klienci mogą również wiedzieć, kiedy produkt został dodany do katalogu, czy 

jest w magazynie, czy kiedy ma przybyć. 

Możesz dodawać informacje wyłącznie do użytku we wpisie produktu w bazie danych. Na przykład 

możesz dodać informacje o firmie, która dostarcza ci produkt. Informacje te są przechowywane w bazie 

danych, ale nigdy nie są wyświetlane klientom. Sklep w tym przykładzie nosi nazwę Sklep spożywczy. 

Sprzedaje artykuły spożywcze. Obecnie sprzedaje owoce i warzywa, ale właściciele sklepów mają 

nadzieję wkrótce rozszerzyć ofertę na inne produkty. Baza danych zawiera tylko jedną tabelę. 

Informacje o produkcie są przechowywane w jednym rzędzie na produkt. Pola potrzebne w tabeli 

pokazano poniżej 

Nazwa Zmiennej : Typ :   Opis 

catalog_number :  INT(6) :  Numer identyfikacyjny produktu, przypisywany kolejno przez MySQL 

(klucz podstawowy) 

name  : VARCHAR(40) :  Nazwa pojedynczego produktu. 

added_date : DATE :   Data dodania produktu do katalogu. 

category  : VARCHAR(20) :  Nazwa kategorii pierwszego poziomu. 

type : VARCHAR(20) :  Nazwa kategorii drugiego poziomu.. 

description : VARCHAR(255)  :  Opis produktu 

price : DECIMAL(7,2) :  Cena produktu. Wszystkie ceny są podawane według ceny za funt. 

Pix : VARCHAR(20) :  Nazwa pliku graficznego zawierającego obraz produktu. 

 

Tabela ma osiem pól. Wszystkie pola oprócz opisu są wymagane i mogą nie być puste. Pole opisu może 

być puste po wprowadzeniu produktu. Opis można dodać później. Pole catalog_number to numer 

produktu, który jednoznacznie identyfikuje produkt. Ten numer jest używany, gdy klient zamawia 

produkt. Jest to pole AUTO_INCREMENT, więc MySQL przypisuje mu numery sekwencyjnie, gdy 

produkt zostanie dodany do bazy danych. W niektórych sklepach przypisywany i wprowadzany jest 



znaczący numer identyfikacyjny produktu, a nie tylko numer kolejny. Pole pix ma domyślną nazwę 

pliku. Jeśli nazwa pliku nie zostanie wprowadzona, zostanie wprowadzony domyślny plik obrazu 

(Missing.jpg), który mówi „obraz niedostępny”. 

Budowanie bazy danych katalogu 

Następująca instrukcja SQL tworzy tę bazę danych: 

CREATE DATABASE FoodCatalog; 

Poniższa instrukcja SQL tworzy tabelę: 

CREATE TABLE Food ( 

catalog_number INT(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

name VARCHAR(20) NOT NULL, 

added_date DATE NOT NULL, 

category VARCHAR(20) NOT NULL, 

type VARCHAR(20) NOT NULL, 

description VARCHAR(255), 

price DECIMAL(7,2) NOT NULL, 

pix VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT “Missing.jpg”, 

PRIMARY KEY(catalog_number) ); 

Dostęp do bazy danych żywności PHP zapewnia funkcje MySQL umożliwiające dostęp 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 powiązane z żadną inną nazwą konta ani 

hasłem, takim jak hasło do zalogowania się do systemu. PHP udostępnia dwa różne zestawy funkcji 

MySQL, takie jak: 

* mysql: funkcje MySQL opracowane dla wersji MySQL do 4.0. Chociaż możesz nadal korzystać z tych 

funkcji w nowszych wersjach MySQL, nie możesz korzystać z niektórych zaawansowanych funkcji 

MySQL. Funkcje mają format mysql_action(), taki jak mysql_connect() i mysql_query(). Powinieneś 

znać te funkcje. 

* mysqli: MySQL Udoskonalone funkcje opracowane w celu korzystania z zaawansowanych funkcji 

MySQL 4.1 i nowszych. Ulepszone rozszerzenie MySQL jest dostępne tylko w PHP 5, a nie w PHP 4. 

Funkcje są w formacie mysqli_action(), takie jak mysqli_connect() i mysqli_query(). 

Ponadto rozszerzenie MySQL Improved zawiera niektóre wbudowane klasy, dzięki czemu można 

używać obiektów podczas pracy z bazą danych.  

Ponieważ MySQL 4.1 jest teraz zalecaną wersją na stronie MySQL, korzystam z ulepszonych funkcji 

MySQL. Korzystam z funkcji proceduralnych podczas tworzenia programów proceduralnych. 

Korzystam z klas obiektowych podczas tworzenia programów obiektowych. Jeśli używasz PHP 4 lub z 

innych powodów chcesz korzystać z funkcji mysql - zamiast z funkcji mysqli - być może trzeba 

wprowadzić małe zmiany w składni. Funkcje mysqli są bardzo podobne do funkcji mysql, ale istnieją 

pewne różnice. W tej aplikacji przechowuję informacje potrzebne funkcjom PHP mysqli w osobnym 



pliku o nazwie Vars.inc. Ten plik jest przechowywany w katalogu poza moją przestrzenią sieciową ze 

względów bezpieczeństwa. Plik zawiera informacje podobne do następujących: 

<? php 

$ host = „localhost”; 

$ user = „admin”; 

$ passwd = „xy.34W”; 

$ database = „FoodCatalog”; 

?> 

Zwróć uwagę na znaczniki PHP na początku (<? php) i na końcu (?>) Pliku. Jeśli nie podasz tych tagów, 

informacje mogą zostać wyświetlone na stronie internetowej, aby cały świat mógł je zobaczyć, co nie 

jest wcale tym, czego chcesz. 

Dodawanie danych do bazy danych 

Ta baza danych jest przeznaczona do przechowywania informacji o wszystkich produktach. Możesz 

wprowadzić informacje o produkcie w dowolny sposób, w jaki zwykle wpisujesz wiersze w swoich 

bazach danych. 

Budowanie stron internetowych katalogu 

Katalog online wymaga dwóch rodzajów stron internetowych. Jedna strona wyświetla indeks kategorii 

produktów, w którym klienci wybierają interesującą ich kategorię. Jeśli twój katalog zawiera 

podkategorie, możesz wyświetlić stronę indeksu więcej niż raz - raz dla każdego poziomu kategorii. 

Drugi typ strony to strona produktu, która wyświetla informacje o produkcie dla produktów z wybranej 

kategorii 

Projektowanie stron internetowych katalogu 

Katalogi online obfitują w Internecie. Niewątpliwie widziałeś wiele, z których każdy ma niepowtarzalny 

wygląd. Jednak różne projekty mogą zapewniać tę samą funkcjonalność. Być może już wiesz dokładnie, 

jaki projekt chcesz, ale pamiętaj, że najbardziej funkcjonalny projekt zależy w dużej mierze od rodzaju 

i ilości produktów, które masz w katalogu. Katalog w tym rozdziale oferuje żywność. Informacje 

wyświetlane dla każdego produktu to nazwa, opis, cena i zdjęcie. Informacje łatwo mieszczą się w 

jednej lub dwóch liniach na ekranie. Inne produkty mogą wymagać więcej lub mniej miejsca na ekranie. 

Niektóre katalogi wyświetlają jedną stronę na produkt. Musisz zaprojektować dwa różne typy stron: 

stronę indeksu wyświetlającą kategorie i stronę produktu wyświetlającą produkty w kategorii. 

Projektowanie strony indeksu 

Strona indeksu musi wyświetlać kategorie w formularzu, aby użytkownicy mogli wybrać kategorię. W 

tym projekcie kategorie są wyświetlane w postaci przycisków opcji. Kod strony indeksu jest 

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

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

zapewniającego logikę aplikacji. 

Kod strony indeksu katalogu składa się z dwóch plików: kodu określającego wygląd i działanie strony 

oraz kodu zapewniającego określone informacje o stronie. 

Projektowanie strony produktów 



Strona produktów w katalogu musi wyświetlać produkty, aby klienci mogli zobaczyć wszystkie 

informacje o produkcie. Jeśli wszystkie produkty nie mieszczą się na stronie, strona produktu musi 

wyświetlać się tyle razy, ile to konieczne, aby pokazać klientowi wszystkie produkty w kategorii. 

Niektóre katalogi wyświetlają tylko listę produktów z linkiem do strony zawierającej więcej informacji, 

które czasami mogą być kompletną stroną o jednym produkcie. W tym projekcie sklepu spożywczego 

informacje o produkcie mieszczą się w wierszu lub dwóch, dzięki czemu na stronie można wyświetlić 

kilka produktów. Jednorazowo wyświetlana jest jedna strona produktów. Na dole strony wyświetlany 

jest formularz z symbolem przycisków, które użytkownicy mogą nacisnąć, aby wyświetlić następną 

stronę, poprzednią stronę lub wrócić do strony kategorii. Kod strony produktów jest przechowywany 

w osobnych plikach, podobnie jak kod strony indeksu: plik, który określa wygląd strony i plik, który 

zawiera określone informacje o stronie. 

Pisanie kodu strony indeksu 

Strona indeksu katalogu zawiera prosty formularz zawierający listę kategorii. Katalog sklepu 

spożywczego zawiera dwa poziomy kategorii. Ponieważ jednak katalog nie zawiera obecnie wielu 

kategorii, oba poziomy kategorii mogą być wyświetlane na jednej stronie indeksu. Niektóre katalogi 

mogą mieć tak wiele kategorii, że tylko kategorie najwyższego poziomu są wyświetlane na jednej 

stronie indeksu. Klient musiałby kliknąć kategorię najwyższego poziomu, aby wyświetlić kategorie 

drugiego poziomu. Jednak w katalogu sklepu spożywczego oddzielne wyświetlanie poziomów kategorii 

nie jest konieczne. Kod tworzący stronę indeksu znajduje się w dwóch osobnych plikach: 

* catalog_index_page.inc: Zawiera kod definiujący wygląd i wygląd strony internetowej. Tworzy stronę 

internetową z formularzem z listą kategorii. Kategorie pierwszego poziomu są nagłówkami. Kategorie 

drugiego poziomu są wymienione w powiązanej kategorii pierwszego poziomu. Każda kategoria 

drugiego poziomu to przycisk opcji, więc klient może kliknąć kategorię produktów, którą chce zobaczyć. 

Ten plik nie zawiera określonych informacji, takich jak nazwy kategorii wyświetlane za pomocą 

przycisków opcji. W celu utworzenia strony internetowej należy użyć innego pliku w połączeniu z tym 

plikiem. 

* fields_index_page.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące pliku strony internetowej indeksu 

katalogu. W połączeniu z catalog_index_page.inc wyświetla formularz, w którym klienci mogą wybrać 

kategorię. W katalogu_index_page.inc można użyć innego pliku, aby utworzyć inną stronę 

internetową. 

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

zrozumienia, dlatego najpierw go omawiam na listingu 1. Następnie, wyjaśniając pierwszy plik 

katalog_index_page.inc na listingu 2, mogę odnieść się do informacji zawartych w 

polach_index_page.inc. Te same dwa pliki są używane zarówno w aplikacjach proceduralnych, jak i 

obiektowych. 

Zapisywanie pól field_index_page.inc 

Plik pokazany na listingu 1 zawiera informacje specyficzne dla strony internetowej. Na tej stronie 

potrzebna jest tylko jedna tablica. Tablica $page zawiera elementy, które są wyświetlane na górze i na 

dole całej strony. Konfigurowanie elementów i pól w tym osobnym pliku, zamiast włączania ich do pliku 

z kodem HTML formularza, znacznie upraszcza projektowanie i obsługę formularza. Możesz łatwo 

zobaczyć i edytować pola i elementy w tym osobnym pliku. 

Lisitng 1 

<?php 



/* File: fields_index_page.inc 

* Opis: buduje tablice potrzebne do wyświetlenia 

* kategorii produktów dla katalogu. 

*/ 

$page = array( “title” => “The Food Shop Catalog”, 

“top” => “The Food Shop Catalog”, 

“bottom” => “Send questions and comments 

to admin@xFoodShop.com”, 

); 

?> 

Zauważ, że tablica  $page jest zdefiniowana w formacie strukturalnym. Tablicę można zdefiniować z 

dużo mniejszą ilością miejsca, ale ten format sprawia, że wartości są jasne i można je w razie potrzeby 

łatwo zmienić. 

Pisanie catalog_index_page.inc 

Ten skrypt 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 są podane w poprzednim pliku, field_index_page.inc. Na przykład skrypt zawiera 

następujący wiersz definiujący tytuł strony internetowej: 

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

Zmienna $page [„title”] znajduje się w pliku fields_index_page.inc, gdzie jest ustawiona na „Katalog 

sklepu spożywczego”. 

<?php 

/* Plik: catalog_index_page.inc 

* Opis : Wyświetla kategorie dla katalogu. 

*/ 

?> 

<html> 

<head><title><?php echo $page[‘title’] ?></title></head> #7 

<body> 

<?php 

/* Wyświetl tekst przed formularzem*/ 

echo “<div style=’margin-left: .1in’> 

<h1 align=’center’> {$page[‘top’]}</h1><hr>”; #12 



/* Utwórz formularz zawierający listę wyboru */ 

echo “<form action=’$_SERVER[PHP_SELF]’ method=’POST’>\n”; 

foreach($food_categories as $key => $subarray) #16 

{ 

echo “<h3>$key</h3>”; 

echo “<ul>”; 

foreach($subarray as $type) #20 

{ 

echo “<input type=’radio’ name=’interest’ 

value=’$type’><b>$type</b><br>\n”; 

} 

echo “</ul>”; 

} #26 

echo “<p><input type=’submit’ name=’Products’ 

value=’Select Category’>\n 

</form>\n”; #29 

?> 

</div> 

<hr><font size=”-1”><?php echo $page[‘bottom’] ?> #32 

</body></html> 

#7 Zawiera krótką sekcję PHP, która przypomina tytuł. 

#12 Zawiera krótką sekcję PHP, która przypomina górny nagłówek strony internetowej. 

#15 Sprawdza kod HTML znacznika formularza, który uruchamia formularz. 

#16 Uruchamia pętlę foreach, która zapętla tablicę $food_categories. Pętla wyświetla tablicę. Pętla 

zewnętrzna wyświetla kategorie pierwszego poziomu. Pętla kończy się na linii 26. 

#20 Rozpoczyna wewnętrzną pętlę foreach, która wyświetla drugi poziom kategorii. 

#27 Linie od 27 do 29 odzwierciedlają kod HTML, który wyświetla przycisk wysyłania i kończy formularz. 

Przycisk przesyłania ma nazwę Produkty, ponieważ jest to przycisk do wyświetlania produktów. 

#32 Wyświetla „dolny” element z tablicy $page. 

Pisanie kodu dla strony produktów 

Strona produktów w katalogu wyświetla listę informacji o produkcie. Produkty są wyświetlane 

pojedynczo. Mały formularz na końcu każdej strony zawiera przyciski przesyłania umożliwiające 



przejście do następnej strony, poprzedniej strony i strony indeksu. Kod tworzący stronę produktów 

znajduje się w dwóch osobnych plikach: 

* catalog_product_page.inc: Zawiera kod określający wygląd strony internetowej. Ten plik tworzy 

stronę internetową z listą produktów w tabeli. Po tabelach wyświetlany jest mały formularz bez pól, 

tylko przyciski przesyłania. Ukryte pola w formularzu przekazują potrzebne informacje na następną 

stronę. Ten plik nie zawiera informacji o produkcie. W celu utworzenia strony internetowej należy użyć 

innego pliku w połączeniu z tym plikiem. Ten plik jest nieco inny w przypadku aplikacji proceduralnej i 

aplikacji zorientowanej obiektowo. Różnice wskazano po liście kodów. 

* fields_product_page.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej katalogu 

produktów. W połączeniu z katalogiem katalog_produktu_produktu.inc plik ten wyświetla informacje 

o produkcie. Inny plik może być użyty z katalogiem_produktu_produktu.inc, aby utworzyć stronę 

internetową, która wyświetla różne informacje o produkcie. Ten plik jest taki sam dla aplikacji 

proceduralnej i aplikacji obiektowej. Pozostała część tej sekcji pokazuje szczegóły tych plików. Drugi 

plik jest krótki i łatwiejszy do zrozumienia, dlatego najpierw go omawiam na liście. Następnie, 

wyjaśniając pierwszy plik, katalog_produktu_produktu.inc na następnej liście, mogę odnieść się do 

informacji zawartych w polach katalog_produktu_strony.inc. 

Pisanie pól field_product_page.inc 

Plik pokazany na liście poniżej tworzy trzy tablice, które zawierają określone informacje wyświetlane 

na stronie produktu. Tablice to: 

* $page: Zawiera elementy wyświetlane na górze i na dole całej strony. 

* $table_heads: Zawiera elementy, które zawierają nagłówki dla tabeli zawierającej produkty. 

W tym osobnym pliku możesz łatwo zobaczyć i zmodyfikować pola i elementy 

<?php 

/* File: fields_products_page.inc 

* Opis: buduje tablice potrzebne do wyświetlenia produktów 

* strony katalogu. 

*/ 

$page = array( “title” => “The Food Shop Catalog”, 

“top” => “The Food Shop Catalog”, 

“bottom” => “Send questions and comments 

to admin@xFoodShop.com”, 

); 

$table_heads = array(“catalog_number” => “Cat No”, 

“name” => “Food”, 

“description” => “Food Description”, 

“price” => “Price”, 



“pix” => “Picture”, 

); 

?> 

$page i $table_heads są tworzone w ustrukturyzowanych instrukcjach tablicowych, które są łatwe do 

zobaczenia i obsługi. 

Pisanie catalog_product_page.inc 

Poniższy listing pokazuje kod katalogu_produktu_produktu.inc.Podobnie jak plik 

catalog_index_page.inc pokazany na listingu wcześniejszym, plik ten określa wygląd strony 

internetowej. Zawiera kod HTML, który wyświetla stronę. Zawiera także małe sekcje, które wyświetlają 

informacje z pliku fields_products_page.inc. Listing poniższy pokazuje plik używany dla aplikacji 

proceduralnej. Po liście omawiam zmiany, które należy wprowadzić, aby użyć pliku z aplikacją 

zorientowaną obiektowo. 

<?php 

/* File: catalog_product_page.inc 

* Opis: Wyświetla produkty w katalogu dla 

* wybranej kategorii 

*/ 

?> 

<html> 

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

<body> 

<?php 

echo “<div style=’margin-left: .1in; margin-right: .1in’> 

<h1 align=’center’>{$page[‘top’]}</h1> 

<p><font size=’+2’><b>{$_POST[‘interest’]}</b></font>”; 

echo “<p align=’right’>($n_products products found)”; #14 

echo “<table border = ‘0’ cellpadding = ‘3’ width = ‘100%’>”; 

echo “<tr>”; 

foreach($table_heads as $heading) #17 

{ 

echo “<th>$heading</th>”; 

} 

echo “</tr>”; 



for ($i=$n_start;$i<=$n_end;$i++) #22 

{ 

echo “<tr>”; 

echo “<td 

align=’right’>{$products[$i][‘catalog_number’]}</td>”; 

echo “<td>{$products[$i][‘name’]}</td>”; 

echo “<td>{$products[$i][‘description’]}</td>”; 

echo “<td style=’text-align: center’> 

\${$products[$i][‘price’]}/lb</td>”; 

echo “<td style=’text-align: center’> 

<img src=’images/{$products[$i][‘pix’]}’ 

width=’55’ height=’60’></td>”; 

echo “</tr>”; 

} 

echo “<form action=’$_SERVER[PHP_SELF]’ method=’POST’>”; #35 

echo “<input type=’hidden’ name=’n_end’ value=’$n_end’>”; 

echo “<input type=’hidden’ name=’interest’ 

value=’$_POST[interest]’>”; 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’> 

<input type=’submit’ 

value=’Select another category’></td> 

<td colspan=’3’ align=’right’>”; 

if($n_end > $n_per_page) #44 

{ 

echo “<input type=’submit’ name=’Products’ 

value=’Previous’>”; 

} 

if($n_end < $n_products) #49 

{ 

echo “<input type=’submit’ name=’Products’ 



value=’Next $n_per_page’>”; 

} 

echo “</td></form></tr></table>”; #54 

echo “<p style=’text-align: center; font-size: 75%’> 

{$page[‘bottom’]}”; 

?> 

</div></body></html> 

#8 Zawiera krótką sekcję PHP, która przypomina tytuł. 

#11 W liniach od 11 do 14 wyświetlana jest górna część strony internetowej, w tym linia pokazująca 

wymienioną kategorię (linie 12 i 13) oraz linia pokazująca liczbę wszystkich produktów znalezionych 

dla danej kategorii (linia 14). 

#15 Wyświetla znacznik tabeli rozpoczynający tabelę produktów. 

#17 Uruchamia pętlę foreach, która wyświetla nagłówki tabeli w pierwszym rzędzie tabeli. 

#22 Uruchamia pętlę for, która zapętla wszystkie produkty w tablicy $products. Ta pętla tworzy wiersz 

tabeli dla każdego produktu. 

#24 Linie od 24 do 33 wyświetlają każdy element informacyjny w wierszu produktu. 

# 35 Znacznik echo, który uruchamia formularz. Formularz jest ostatnim rzędem tabeli produktów i 

zawiera przyciski następnej, poprzedniej i nowej kategorii. 

# 36 Linie od 36 do 38 tworzą ukryte zmienne, które przekazują informacje potrzebne na następnej 

stronie: $n_end i wyświetlania kategorii. 

# 40 Tworzy szeroką komórkę, w której wyświetlany jest przycisk Wybierz inną kategorię. Przycisk nie 

ma nazwy. 

# 43 Tworzy szeroką komórkę po prawej stronie, w której wyświetlane są przyciski Następny i 

Poprzedni. 

# 44 Rozpoczyna instrukcję if, która wyświetla przycisk Poprzedni. Jeśli wyświetlana strona nie jest 

pierwszą stroną, wyświetlany jest poprzedni przycisk. Przycisk Poprzedni nazywa się Produkty. 

# 49 Rozpoczyna instrukcję if, która wyświetla przycisk Dalej. Jeśli ostatni produkt nie jest jeszcze 

wyświetlany, wyświetlany jest przycisk Dalej. Przycisk Dalej nosi nazwę Produkty. Ponieważ oba 

przyciski Dalej i Poprzedni są nazywane Produktami, skrypt aplikacji może testować wartość 

Produktów, decydując, które produkty mają zostać wyświetlone na stronie produktu. 

# 55 Wyświetla informacje na dole stron 

Zmiana katalog_produktu_produktu.inc dla aplikacji obiektowej 

Powyższy kod wyświetla stronę internetową produktów, jeśli jest używany z kodem proceduralnym. 

Plik wymaga zmian, aby działał poprawnie z kodem obiektowym. Linie od 24 do 33 wyświetlają 

informacje o produkcie w każdym rzędzie. Na tej aukcji informacje są wyświetlane z tablicy o nazwie 

$products. Ta tablica jest zbudowana z informacji w bazie danych w skrypcie Catalog.php, opisanych 



w listingu poniżej. W przypadku aplikacji obiektowej linie te należy zmienić, aby wyświetlić informacje 

z obiektu. Obiekt jest tworzony w skrypcie Catalog-oo.php, pokazanym na Listingu później. Aby użyć 

pliku z aplikacją obiektową, zmień wiersze 24 na 33 w opcji Listing na następujące wiersze i wywołaj 

nowy plik catalog_product_page-oo.inc. 

echo “<tr>”; 

echo “<td align=’right’>{$all[$i]->catalog_number}</td>\n”; 

echo “<td>{$all[$i]->name}</td>\n”; 

echo “<td>{$all[$i]->description}</td>\n”; 

echo “<td>\${$all[$i]->price} /lb</td>\n”; 

echo “<td><img src=’images/{$all[$i]->pix}’></td>\n”; 

echo “</tr>”; 

Wyświetlanie stron internetowych katalogu 

Dwa pliki są używane łącznie do wyświetlenia każdej strony internetowej. Pliki catalog_index_page.inc 

i fields_index_page.inc wyświetlają stronę kategorii; pliki field_products_page.inc i 

catalog_product_page.inc (lub catalog_product_page-oo.inc) wyświetlają stronę produktów. Strona 

internetowa indeksu jest wyświetlana z następującym kodem: 

include(“fields_index_page.inc”); 

include(“catalog_index_page.inc”); 

Strona internetowa produktów jest wyświetlana w aplikacji proceduralnej z następującym kodem: 

include(“fields_products_page.inc”); 

include(“catalog_product_page.inc”); 

Strona produktu jest wyświetlana w aplikacji obiektowej z następującym kodem: 

include(“fields_products_page.inc”); 

include(“catalog_product_page-oo.inc”); 

Skrypt proceduralny i skrypt obiektowy używają nieco innego kodu, ale tego samego ogólnego 

podejścia. Jeden plik zawiera kod wyglądu i działania odpowiedni dla każdego katalogu. Informacje 

dotyczące katalogu znajdują się w osobnym pliku, który jest dołączany, gdy dołączony jest plik „wygląd 

i działanie”. 

Tworzenie aplikacji katalogu online: Podejście proceduralne 

Aplikacja Katalog ma jeden główny skrypt. Skrypt jest podzielony na dwie podstawowe sekcje: jedną, 

która wyświetla stronę indeksu, a drugą, która wyświetla stronę produktów. Sekcja strony indeksu jest 

wyświetlana przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, zanim zostaną kliknięte jakiekolwiek przyciski. 

Gdy użytkownik kliknie przycisk, skrypt wyświetla stronę internetową zależną od tego, który przycisk 

został wciśnięty. Poniżej znajduje się przegląd struktury skryptu: 

jeśli (Przycisk) 

Przycisk produktu został wciśnięty, 



1 Sprawdź, czy kategoria została wybrana. Jeśli nie, ponownie wyświetl stronę indeksu. 

2 Wyświetl stronę produktów. 

Przycisk produktu nie został wciśnięty, 

1 Wyświetl stronę indeksu. 

Listing  poniższy pokazuje kod skryptu aplikacji katalogu online 

<?php 

/ * Program: Catalog.php 

* Opis: Wyświetla katalog produktów. Wyświetla dwie 

* różne strony: strona indeksu, która pokazuje 

* kategorie i wyświetlana strona produktu 

* kiedy klient wybiera kategorię. 

* / include(“functions_main.inc”); #8 

$n_per_page = 2; #9 

if(isset($_POST[‘Products’])) #10 

{ 

if(!isset($_POST[‘interest’])) #12 

{ 

header(“location: Catalog.php”); 

exit(); 

} 

else #17 

{ 

if(isset($_POST[‘n_end’])) #19 

{ 

if($_POST[‘Products’] == “Previous”) #21 

{ 

$n_start = $_POST[‘n_end’]-($n_per_page); 

} 

else #25 

{ 

$n_start = $_POST[‘n_end’] + 1; 



} 

} 

else #30 

{ 

$n_start = 1; 

} 

$n_end = $n_start + $n_per_page -1; #35 

$connect = connect_to_db(“Vars.inc”); #36 

$query_food = “SELECT * FROM Food WHERE 

type=’$_POST[interest]’ ORDER BY name”; 

$result = mysqli_query($connect,$query_food) 

or die (“query_food: “.mysqli_error($connect)); #39 

$n=1; 

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) #41 

{ 

foreach($row as $field => $value) #43 

{ 

$products[$n][$field]=$value; 

} 

$n++; 

} 

$n_products = sizeof($products); #49 

if($n_end > $n_products) 

{ 

$n_end = $n_products; 

} 

include(“fields_products_page.inc”); #54 

include(“catalog_product_page.inc”); 

} 

} 

else #58 



{ 

$cxn = connect_to_db(“Vars.inc”); #60 

$query = “SELECT DISTINCT category,type FROM Food 

ORDER BY category,type”; 

$result = mysqli_query($cxn,$query) 

or die (“Couldn’t execute query. 

“.mysqli_error($cxn)); #65 

while($row = mysqli_fetch_array($result)) #66 

{ 

$food_categories[$row[‘category’]][]=$row[‘type’]; 

} 

include(“fields_index_page.inc”); #70 

include(“catalog_index_page.inc”); 

} 

?> 

#8 Zawiera plik zawierający funkcję Connect_to_db - funkcję używaną w całej książce. W tym skrypcie 

funkcja jest używana w linii 36 i linii 60. 

#9 Ustawia $n_per_page, liczbę produktów wyświetlanych na jednej stronie. $n_per_page jest 

ustawiony na 2, niezwykle niski numer. Częściej jest ustawiać liczbę na 10, ale zależy to od tego, ile 

wpisów produktów mieści się na stronie. Możesz ustawić tę liczbę na dowolną liczbę całkowitą. 

#10 Rozpoczyna instrukcję if, która jest wykonywana, jeśli klient kliknie przycisk przesyłania o nazwie 

Produkty. 

#12 Rozpoczyna instrukcję if, która jest wykonywana, jeśli klient nie wybrał kategorii w formularzu. 

Strona kategorii zostanie wyświetlona ponownie. 

#17 Rozpoczyna instrukcję else, która jest wykonywana, jeśli klient wybrał kategorię w formularzu. 

Zostanie wyświetlona strona produktów. 

#19 Rozpoczyna instrukcję if, która jest wykonywana, jeśli nie jest to pierwsza wyświetlana strona. 

Sprawdza, który przycisk został naciśnięty. Jeśli został naciśnięty przycisk Poprzedni, $n_start jest 

ustawiany z powrotem na początek poprzedniej strony. Jeśli został naciśnięty przycisk Dalej, $n_start 

jest ustawiany na produkt po ostatnim produkcie wyświetlonym na ostatniej stronie. 

#30 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli jest to pierwsza strona strony produktu. 

Ustawia n_start na 1. 

#35 Ustawia $n_end na $n_start plus liczbę produktów wyświetlanych na stronie, minus jeden. 

#36 Linie od 36 do 39 tworzą i wykonują zapytanie, które pobiera informacje o produkcie dla wszystkich 

produktów w wybranej kategorii. 



#40 Linie od 40 do 48 tworzą tablicę o nazwie $ products, która zawiera wszystkie wybrane informacje 

o produkcie. 

#49 Ustawia $n_products na liczbę produktów w kategorii. 

#50 Rozpoczyna instrukcję if, która upewnia się, że $n_end jest wyższy niż liczba produktów. Jeśli 

$n_end jest większy niż całkowita liczba produktów, $n_end jest ustawiany na ostatni produkt. 

#54 Linie od 54 do 55 wyświetlają stronę produktu. 

#58 Uruchamia inny blok, który jest wykonywany, jeśli przycisk Produkt nie został kliknięty. Nie 

kliknięto żadnego przycisku ani przycisku Wybierz inną kategorię. Ten blok wyświetla stronę kategorii. 

#60 Linie od 60 do 65 budują i wykonują zapytanie, które pobiera wszystkie kategorie w bazie danych. 

#66 Linie od 66 do 69 tworzą szereg kategorii żywności. 

#70 Linie od 70 do 71 wyświetlają stronę kategorii. 

Skrypt aplikacji katalogu online wywołuje funkcję połączenia z bazą danych. Plik functions_main.inc, 

wywołany w linii 8, zawiera kod funkcji. Listing pokazuje kod funkcji. 

<?php 

/* Funkcja: Connect_to_db 

* Opis: Łączy się z bazą danych MySQL. Nazwa 

* pliku zawierający 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.”); 

return $cxn; 

} 

?> 

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

wywołaniu funkcji. Zawartość pliku wygląda mniej więcej tak: 

<?php 

$host = “localhost”; 



$user = “admin”; 

$passwd = “”; 

$database = “FoodCatalog” 

?> 

Ze względów bezpieczeństwa przechowuj 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. 

Budowanie aplikacji katalogu online: podejście obiektowe 

Programowanie obiektowe wymaga tworzenia i używania obiektów w celu zapewnienia 

funkcjonalności aplikacji. Najpierw identyfikujesz obiekty potrzebne do aplikacji. Następnie piszesz 

klasy, które definiują obiekty, w tym metody potrzebne aplikacji. Gdy obiekty są gotowe, piszesz skrypt 

aplikacji, który je tworzy i używa. 

Rozwijanie obiektów 

Aplikacja katalogu online musi wyświetlać informacje z bazy danych. Musi wyświetlać dwa typy 

informacji z bazy danych: listę kategorii lub listę informacji o produkcie w ramach kategorii. Aby 

wyświetlić katalog, aplikacja potrzebuje tylko jednego obiektu: obiektu katalogu. Szczegóły dotyczące 

obiektu katalogu omawiam w poniższych sekcjach. 

Pisanie klasy Catalog 

Definicja obiektu Catalog jest zakodowana w klasie Catalog. Ta klasa jest klasą ogólną, której można 

użyć do wyświetlenia dowolnego katalogu, a nie tylko katalogu żywności używanego tutaj. Klasa 

Catalog utrzymuje połączenie z bazą danych, w której przechowywane są informacje o produkcie, i 

zwraca lub wyświetla informacje o produkcie w razie potrzeby. Klasa Catalog zawiera pięć właściwości, 

konstruktor i pięć metod. 

Właściwości 

Właściwości katalogu przechowują informacje potrzebne do zdefiniowania formularza i jego danych 

oraz zarządzania nimi. Właściwości są 

private $cxn; 

private $catalog_name; 

private $host; 

private $user; 

private $password; 

Pierwszą właściwością jest połączenie z serwerem bazy danych MySQL. Drugą właściwością jest nazwa 

katalogu, która jest nazwą bazy danych, w której przechowywane są informacje o produkcie. Pozostałe 

właściwości to informacje potrzebne do uzyskania dostępu do bazy danych. 

Kod 

Lista poniżej zawiera pełny kod dla klasy Catalog. Każdą metodę szczegółowo opisuję po liście kodów. 

Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. 



<?php 

/* Class: Catalog 

* Desc: Class that contains product information. 

*/ 

class Catalog 

{ 

private $cxn; 

private $catalog_name; 

private $host; 

private $user; 

private $password; 

function __construct($filename) 

{ 

if(is_string($filename)) 

{ 

include(“$filename”); 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Parameter is not a filename”); 

} 

$this->cxn = new mysqli($host,$user,$passwd); #23 

if(mysqli_connect_errno()) #24 

{ 

throw new Exception(“Database is not available. 

Try again later.”); 

exit(); 

} 

$this->host = $host; 

$this->user = $user; 

$this->password = $passwd; 



} 

function selectCatalog($database) 

{ 

$db = $this->cxn->select_db($database); #37 

if(mysqli_errno($this->cxn)) #38 

{ 

if(mysqli_errno($this->cxn) == 1049) #40 

{ 

throw new Exception(“$database does not exist”); 

exit(); 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Database is not available. 

Try again later”); 

exit(); 

} 

} 

$this->catalog_name = $database; 

} 

function getCategoriesAndTypes() 

{ 

$sql = “SELECT DISTINCT category,type FROM Food 

ORDER BY category,type”; 

if(!$result = $this->cxn->query($sql)) 

{ 

throw new Exception(mysqli_error($this->cxn)); 

exit(); 

} 

while($row=$result->fetch_array()) 

{ 



$array_cat_type[$row[‘category’]][]=$row[‘type’]; 

} 

return $array_cat_type; 

} 

function getAllofType($type) 

{ 

if(is_string($type)) #73 

{ 

$sql = “SELECT * FROM Food WHERE type=’$type’ 

ORDER BY name”; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“$type is not a type.”); 

exit(); 

} 

if(!$result = $this->cxn->query($sql)) #83 

{ 

throw new Exception(mysqli_error($this->cxn)); 

exit(); 

} 

$n=1; 

while($row=$result->fetch_object()) #89 

{ 

$array_all[$n] = $row; 

$n++; 

} 

return $array_all; 

} 

function displayCategories() 

{ 



$food_categories = $this->getCategoriesAndTypes(); 

include(“fields_index_page.inc”); 

include(“catalog_index_page.inc”); 

} 

function displayAllofType($type,$page) 

{ 

if(is_string($type)) 

{ 

$all = $this->getAllofType($type); 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“$type is not a type.”); 

exit(); 

} 

if(is_int($page)) 

{ 

$n_per_page = $page; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“$page is not an integer.”); 

exit(); 

} 

$n_products = sizeof($all); 

if(isset($_POST[‘n_end’])) #125 

{ 

if($_POST[‘Products’] == “Previous”) #127 

{ 

$n_start = $_POST[‘n_end’]-($n_per_page); 

} 



else #131 

{ 

$n_start = $_POST[‘n_end’] + 1; 

} 

} 

else #136 

{ 

$n_start = 1; 

} 

$n_end = $n_start + $n_per_page -1; #140 

if($n_end >= $n_products) #141 

{ 

$n_end = $n_products; 

} 

include(“fields_products_page.inc”); 

include(“catalog_product_page-oo.inc”); 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor tworzy połączenie z serwerem MySQL. Pobiera nazwę hosta, nazwę konta i hasło do 

MySQL z pliku; nazwa pliku jest przekazywana podczas tworzenia obiektu. Plik może być 

przechowywany w katalogu dołączania, jak określono w pliku php.ini. Konstruktor sprawdza, czy 

informacje przekazywane do klasy są poprawnym typem danych. Jeśli tak, zawiera plik; jeśli nie, zgłasza 

wyjątek. Konstruktor tworzy połączenie z MySQL. Wykorzystywane są obiekty dostarczone przez 

rozszerzenie MySQL Improved (mysqli). Linia 23 tworzy połączenie, które jest przechowywane we 

właściwości $cxn. Linia 24 rozpoczyna się od instrukcji if, która sprawdza, czy połączenie zakończyło się 

powodzeniem. Jeśli się nie powiedzie, zgłoszony zostanie wyjątek. Nazwa hosta, nazwa konta i hasło 

są przechowywane we właściwościach. Możesz utworzyć obiekt katalogu za pomocą następującej 

instrukcji: 

$food_catalog = nowy katalog („Vars.inc”); 

wybierzKatalog 

Metoda selectCatalog ustawia bazę danych, która będzie używana podczas uzyskiwania dostępu do 

MySQL. Nazwa bazy danych jest przekazywana. Zapisane połączenie służy do ustawienia bieżącej bazy 

danych. 



#37 Ustawia bazę danych. 

#38 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, jeśli baza danych nie została pomyślnie wybrana. Blok 

sprawdza, czy błąd to Błąd 1049, co oznacza, że baza danych nie istnieje. Jeśli błąd wynosi 1049, 

tworzony jest wyjątek, który informuje użytkownika, że podana nazwa bazy danych nie jest prawidłową 

bazą danych. Jeśli numer błędu nie jest 1049, tworzony jest wyjątek z bardziej ogólnym komunikatem 

o błędzie. 

Z tej metody można w dowolnym momencie zmienić bieżącą bazę danych. 

getCategoryAndTypes 

Metoda getCategoryAndTypes pobiera wszystkie kategorie i typy i zwraca je w tablicy 

wielowymiarowej. Tworzy i wykonuje odpowiednie zapytanie SELECT. Instrukcja while buduje tablicę 

wielowymiarową z zestawu wyników. Metoda zwraca tablicę. 

getAllofType 

Metoda getAllofType pobiera wszystkie informacje o produkcie dla danej podkategorii (typu). Typ jest 

przekazywany do metody. 

#73 Zaczyna blok if / else, który sprawdza, czy przekazana nazwa typu jest łańcuchem. Jeśli tak, blok if 

tworzy zapytanie SELECT przy użyciu przekazanego typu. Jeśli nie, blok else zgłasza wyjątek. 

#83 Wykonuje zapytanie. Jeśli zapytanie nie powiedzie się, zgłoszony zostanie nowy wyjątek. 

#89 Rozpoczyna pętlę while, która tworzy tablicę obiektów z wyniku zbioru. Każdy produkt (rząd) jest 

przedmiotem. Właściwościami obiektu są nazwy pól i zawierają informacje w komórce. 

displayCategories 

Metoda displayCategories wyświetla stronę internetową kategorii. Wielowymiarowa tablica kategorii 

produktów jest tworzona za pomocą metody getCategoriesAndTypes. Metoda wyświetla stronę 

kategorii zawierającą dwa pliki: jeden plik zawiera dodatkowe zmienne potrzebne do katalogu 

żywności, a drugi plik zawiera kod określający wygląd strony internetowej.. 

displayAllofType 

Metoda displayAllofType wyświetla wszystkie produkty dla danego typu. Metoda pobiera informacje 

o produkcie za pomocą metody getAllofType. Metoda wyświetla produkty, dołączając dwa osobne 

pliki: jeden, który zawiera dodatkowe zmienne, i drugi, który zapewnia kod określający wygląd strony 

internetowej. Dwa pliki są omówione w sekcji „Budowanie stron internetowych katalogu”. 

#125 Rozpoczyna instrukcję if, która jest wykonywana, jeśli nie jest to pierwsza wyświetlana strona. 

Ustawia $n_start na wartość na podstawie którego przycisku - Poprzedni lub Następny - został 

naciśnięty. 

#127 Zaczyna blok if, który jest wykonywany po kliknięciu przycisku Poprzedni. $n_start powraca na 

początek poprzedniej strony. 

#131 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli nie kliknięto przycisku Poprzedni. Naciśnięto 

przycisk Dalej. $n_start jest ustawiony na produkt po ostatnim produkcie wyświetlonym na ostatniej 

stronie. 

#136 Rozpoczyna blok else, który jest wykonywany, jeśli jest to pierwsza strona wyświetlana. Ustawia 

n_start na 1. 



#140 Ustawia $n_end na $n_start plus liczbę produktów do wyświetlenia na stronie, minus jeden. 

#141 Rozpoczyna instrukcję if, która upewnia się, że $n_end jest wyższy niż liczba produktów. Jeśli 

$n_end jest większy niż całkowita liczba produktów, $n_end jest ustawiany na ostatni produkt. 

#145 Linie od 145 do 146 wyświetlają stronę produktu. 

Pisanie skryptu aplikacji katalogu 

Po napisaniu całego kodu klasy wymaganego dla aplikacji katalogu online, piszesz skrypt aplikacji, który 

tworzy i używa obiektów w celu zapewnienia funkcjonalności aplikacji. Skrypt aplikacji ma następującą 

ogólną strukturę: 

jeśli (przycisk) 

Przycisk Produkty został wciśnięty, 

1 Sprawdź, czy kategoria została wybrana. Jeśli nie, ponownie wyświetl stronę indeksu. 

2 Wyświetl stronę produktów. 

Przycisk Produkty nie został wciśnięty, 

1 Wyświetl stronę indeksu. 

Drugi wybór (przycisk Produkty nie został wciśnięty) oznacza, że po raz pierwszy strona jest 

wyświetlana lub użytkownik kliknął przycisk Wybierz inną kategorię. Aplikacja tworzy obiekty i używa 

swoich metod do wykonywania zadań opisanych w poprzedniej sekcji opisującej strukturę. Skrypt 

aplikacji jest pokazany na liście 

<?php 

/* Program: Catalog-oo.php 

* Desc: Displays a catalog of products. Displays two 

* different pages: an index page that shows 

* categories and a product page that is displayed 

* when the customer selects a category. 

*/ 

require_once(“Catalog.class”); 

if(isset($_POST[‘Products’])) #9 

{ 

if(!isset($_POST[‘interest’])) #11 

{ 

header(“location: Catalog-oo.php”); 

exit(); 

} 



else #16 

{ 

try 

{ 

$foodcat = new Catalog(“Vars.inc”); #20 

$foodcat->selectCatalog(“FoodCatalog”); 

$foodcat->displayAllofType($_POST[‘interest’],2); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

} 

else #31 

{ 

try 

{ 

$foodcat = new Catalog(“Vars.inc”); #35 

$foodcat->selectCatalog(“FoodCatalog”); #36 

$foodcat->displayCategories(); #37 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

?> 



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

wyjątek, a wyjątek nie zostanie wychwycony, wystąpi następujący błąd krytyczny: 

Błąd krytyczny: nieprzechwycony wyjątek „Wyjątek” z komunikatem 

„Baza danych nie jest dostępna”. 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 wierszy na 

listingu: 

#9 Rozpoczyna instrukcję if, która jest wykonywana po naciśnięciu przycisku o nazwie Produkty. 

#11 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli klient nie sprawdził kategorii produktu. Klient 

wraca do strony kategorii. 

#16 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli użytkownik wybrał kategorię. 

#20 Linie od 20 do 22 wyświetlają stronę internetową produktu. Linia 20 tworzy nowy Obiekt katalogu, 

linia 21 wybiera katalog do użycia, a linia 22 wyświetla produkty. 

#31 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli użytkownik nie kliknął przycisku o nazwie 

Produkty. Ten blok wyświetla stronę kategorii. Wyświetli się przy pierwszym wywołaniu skryptu, gdy 

użytkownik w ogóle nie kliknął żadnego przycisku. Wykonuje się również, gdy użytkownik kliknie 

przycisk Wybierz nową kategorię na stronie produktów, ponieważ ten przycisk nie ma nazwy Produkty. 

#35 Linie od 35 do 37 wyświetlają stronę internetową kategorii. Linia 35 tworzy nowy obiekt katalogu, 

linia 36 wybiera katalog do użycia, a linia 37 wyświetla kategorie. 

Rosnąca klasa Catalog 

Klasa Catalog zapewnia podstawowe funkcje dla przykładowej aplikacji. Można jednak łatwo 

sprawdzić, gdzie dodatkowe metody byłyby bardzo przydatne, a być może nawet wymagane. Na 

przykład klasa potrzebuje metody, która pobiera poszczególne pola dla określonego jedzenia, aby 

można było odzyskać cenę za bermudy lub pyszne jabłka. Taki sposób można wywołać w następujący 

sposób: 

getPrice („bermudy”) 

Inne przydatne metody mogą obejmować metodę, która dodaje produkt do katalogu i inną, która 

usuwa produkty z katalogu. 

Jedną z zalet programowania obiektowego jest łatwość dodawania funkcjonalności do aplikacji. 

Dodanie metody dla nowej funkcjonalności jest tak proste, jak eatFood („ciasto”). 


