
Aplikacja Koszyka 

Internet zapewnia nieograniczone możliwości kupowania rzeczy. Tu opracujemy internetowy system 

zamówień, który zawiera informacje o produktach w katalogu i koszyku, aby kupić produkty. Wcześniej 

znajduje się aplikacja katalogu online. Aplikacja katalogu online zapewnia informacje o produktach 

potencjalnym klientom. Ta aplikacja koszyka na zakupy umożliwia kupowanie produktów z katalogu. 

Koszyk nie jest samodzielny. Potrzebuje katalogu, aby dostarczyć produkty, które klient umieści w 

swoim koszyku. Projektowanie aplikacji koszyka Koszyk może być wdrożony na wiele sposobów. Twoim 

pierwszym zadaniem jest zdecydować, jak wdrożyć swoje. 

Podstawowe decyzje dotyczące projektowania aplikacji 

Przed przystąpieniem do projektowania interfejsu użytkownika należy podjąć podstawowe decyzje 

dotyczące programowania. Oto niektóre podstawowe uwagi: 

* Logowanie klienta: wiele sklepów wymaga od klientów zarejestrowania się i zalogowania przed 

zakupem produktów. Rejestracja klienta dostarcza sklepowi informacji o jego klientach, takich jak 

numery telefonów i adresy e-mail. Wymaganie logowania umożliwia także funkcje, których nie można 

zapewnić bez procesu logowania. Na przykład nie można udostępnić funkcji, która umożliwia klientom 

śledzenie ich zamówień bez konieczności logowania się przez klienta. Jeśli klient nie musi się logować, 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby klienci patrzyli na siebie nawzajem. wielu klientów unika rejestracji. 

Niektórzy klienci są podejrzliwi, że ich informacje mogą być wykorzystywane do niecnych celów, takich 

jak niechciane rozmowy marketingowe lub e-maile. Inni klienci są niecierpliwi z powodu tego procesu, 

uciekając do łatwiejszej strony. Dlatego wymaganie logowania może kosztować sklep pewnej 

sprzedaży. Aplikacja w tym rozdziale nie wymaga logowania klienta. Każdy może kupić produkty. 

Wcześniejsze czści zawierają aplikacje do logowania, które możesz dodać do tej aplikacji, jeśli chcesz 

aby klient się zalogował. 

* Metody zakupu: Jak klienci mogą kupować produkty? Najłatwiejszą metodą jest wysłanie informacji 

o zamówieniu pocztą elektroniczną do działu handlowego i wystawienie faktury klientowi. Lub, aby 

wymagać kontroli od użytkownika przed wysyłką produktów. Jednak większość witryn internetowych 

akceptuje płatności w witrynie internetowej. Strony internetowe mogą szybko akceptować i 

zatwierdzać płatności kartą kredytową. Niektóre witryny akceptują płatności PayPal, oprócz płatności 

kartą kredytową lub zamiast nich. PayPal to internetowa witryna internetowa, która oferuje konta, z 

których ludzie mogą korzystać w celu wysyłania lub odbierania pieniędzy przez Internet. Na przykład 

konto PayPal może służyć do płacenia za zakupy w serwisie eBay. Oprócz konfiguracji konta, witryna 

internetowa PayPal zawiera narzędzia handlowe, których można użyć do łatwego przyjmowania 

płatności za pośrednictwem PayPal. Zobacz www.paypal.com. Aplikacja nasza akceptuje tylko karty 

kredytowe. 

* Obsługa kart kredytowych: Przyjmowanie płatności kartą kred ytową powoduje problemy z 

bezpieczeństwem. Jeśli klient wyśle ci numer karty kredytowej, ty musisz zaimplementować SSL 

(Secure Socket Layers) dla bezpieczeństwa, jak to omawialiśmy wcześniej. Jeśli przechowujesz numery 

kart kredytowych, musisz wprowadzić silne zabezpieczenia. Przechowywanie numerów kart 

kredytowych pozwala klientom na szybsze i łatwiejsze zakupy (ponieważ ich dane kredytowe są 

przechowywane), ale zwiększa szansę złych kradzieży ważnych informacji. Ponadto niektórzy klienci 

nie chcą, aby informacje o kredytach były przechowywane w Twojej witrynie. Jednym z możliwych 

rozwiązań wykorzystywanych w niektórych sklepach internetowych jest umożliwienie klientom 

podjęcia decyzji, czy przechowywać informacje o karcie kredytowej. Aplikacja w tym rozdziale nie 

zapisuje informacji o karcie kredytowej. Informacje są akceptowane, wykorzystywane, a następnie 

odrzucane, a nie przechowywane w bazie danych. 



* Opłaty za wysyłkę: Wysyłanie zakupów do klientów kosztuje. Najłatwiejszym rozwiązaniem do 

wdrożenia jest pojedyncza standardowa opłata za wysyłkę i obsługę. Dodanie jednej kwoty do sumy 

to prosty krok programu. Trudniejszym rozwiązaniem jest próba obliczenia faktycznej opłaty za 

wysyłkę, umożliwiając klientowi wybór rodzaju użytej wysyłki i obliczenie opłaty za wysyłkę na 

podstawie odległości od kodu pocztowego do kodu pocztowego klienta. Klienci doceniają 

dokładniejsze koszty, ale programowanie zajmuje więcej czasu i wysiłku. Aplikacja w tym rozdziale 

pobiera opłatę transportową, która jest zryczałtowaną opłatą za sztukę. 

* Koszyk: Możesz użyć kilku mechanizmów do przechowywania koszyka, podczas gdy klient kontynuuje 

zakupy przed złożeniem zamówienia. Klient musi mieć możliwość dodawania i usuwania produktów z 

koszyka podczas składania ostatecznego zamówienia. Najpopularniejsze techniki przechowywania 

zawartości koszyka 

• Tabela bazy danych: bardziej bezpieczny, ale większy narzut. 

• Pliki cookie: klient może mieć wyłączone pliki cookie. 

• Zmienne sesji: mniej bezpieczne na współdzielonym serwerze. 

• Plik tekstowy: łatwy, ale mniej bezpieczny. 

Czasami stosuje się inne, mniej popularne metody. Aplikacja nasza przechowuje koszyk na dwa różne 

sposoby. Program proceduralny przechowuje pozycje koszyka na zakupy w bazie danych MySQL. 

Program zorientowany obiektowo przechowuje koszyk jako elementy w zmiennej sesji. 

Projektowanie funkcjonalności aplikacji 

Podstawową funkcją aplikacji koszyka jest zbieranie informacji potrzebnych do sfinalizowania zakupu 

klienta. Aplikacja powinna 

* Wyświetlać produkty, aby klient mógł wybrać produkty do zakupu. Ten krok zapewnia aplikacja 

katalogowa online, którą szczegółowo opisaliśmy wcześniej. Należy jednak dodać kilka dodatkowych 

funkcji do katalogu, aby umożliwić zakupy online. 

* Śledź produkty wybrane przez klienta. Klient powinien móc zobaczyć to, co już wybrał w dowolnym 

momencie. Klient powinien również mieć możliwość usunięcia wszelkich selekcji. 

* Zbierz informacje potrzebne do wysłania produktu do klienta. Potrzebujesz nazwy i adresu klienta. 

Potrzebujesz też numeru telefonu w przypadku problemów z dostawą. Adres e-mail jest przydatny dla 

komunikacji. Aplikacja może również zbierać dowolne informacje wymagane do obliczenia kosztów 

wysyłki. 

* Zbierz informacje potrzebne do obciążenia klienta. Aplikacja zbiera informacje o karcie kredytowej, 

adres rozliczeniowy oraz dokładną nazwę związaną z kartą kredytową. W tym rozdziale zakłada się, że 

informacje dotyczące wysyłki i fakturowania są takie same. Robię to, aby przykład był prosty. Jednak 

w przypadku prawdziwej witryny sieci Web nie można tego zakładać. 

* Przekaż opinię klientowi. Klient musi zobaczyć informacje, które podała na wszystkich etapach po 

drodze i być w stanie poprawić informacje. Nie każdy ma doskonałe umiejętności pisania na 

klawiaturze. 

Tworzenie bazy danych koszyka 

Baza danych koszyka na zakupy przechowuje informacje o zamówieniach. Przechowuje ogólne 

informacje o zamówieniu, takie jak nazwy i adresy klientów oraz elementy wybrane dla każdego 



zamówienia. Kolejnym ważnym szczegółem, o którym należy wiedzieć, jest data złożenia zamówienia. 

Ta aplikacja wymaga również, aby zamówienie zawierało informacje o produkcie, które pojawiają się 

w katalogu online. Aplikacja w tym rozdziale sprzedaje produkty z katalogu The Food Shop, który 

opisano wcześniej. 

Projektowanie bazy danych koszyka na zakupy 

Przykładowa aplikacja korzysta z bazy danych o nazwie OnlineOrders. Baza danych zawiera dwie 

tabele. Jedna tabela przechowuje informacje ogólne dotyczące zamówienia, takie jak nazwa i adres, 

numer zamówienia i tak dalej. Druga tabela przechowuje wiersz dla każdego zamówionego 

przedmiotu, powiązany z pierwszą tabelą według numeru zamówienia. Ponadto, ponieważ aplikacja 

musi wyświetlać produkty, musi mieć dostęp do bazy danych katalogu. 

Projektowanie tabeli Customer_Order 

Tabela o nazwie Customer_Order zawiera informacje dotyczące zamówienia jako całości . Nie możesz 

nazywać tabel słowami zastrzeżonymi przez MySQL. Wygląda na to, że ta tabela powinna mieć nazwę 

Order, ale jest to słowo zarezerwowane przez MySQL. Jeśli nazwiesz swoją kolejność w tabeli, generuje 

błąd składni MySQL i możesz spędzić godziny wpatrując się w zapytanie, przekonany, że nie ma nic 

złego. 

Nazwa Zmiennej :  Typ : Opis 

order_number : INT(6) : Liczba całkowita przypisana przez AUTO_INCREMENT (klucz podstawowy) 

order_date : DATE : Data dodania zamówienia do tabeli 

shipping_fee : DECIMAL(9,2) : Całkowity koszt wysyłki zamówienia 

sales_tax : DECIMAL(9,2) : Podatek od sprzedaży ogółem dla zamówienia  

submitted : ENUM : („tak”, status zamówienia „nie”) 

ship_name : VARCHAR(50) : Wysyłka do: name 

ship_street : VARCHAR(50) : Ulica 

ship_city : VARCHAR(50) : Miasto, w którym zamówienie ma zostać wysłane 

ship_state : CHAR(2) :  Dwuliterowy kod stanu 

ship_zip : CHAR(10) :   Kod pocztowy. 

email L CHAR(50)  : Adres e-mail klienta 

phone : CHAR(20) :   Numer telefonu klienta 

W tym projekcie numer zamówienia jest liczbą całkowitą przypisywaną sekwencyjnie przez MySQL. 

Niektóre projekty mogą używać numeru zamówienia ze znaczącymi cyframi i / lub literami, takimi jak 

daty lub kody departamentów. Opłata za wysyłkę i podatek od sprzedaży są przechowywane w 

zamówieniu. Chociaż można je obliczyć, stawki mogą ulec zmianie w przyszłości. Dlatego, patrząc na 

zamówienie, chcesz wiedzieć, jakie były opłaty w momencie zamówienia. 

Projektowanie tabeli Order_Item 

Tabela o nazwie Order_Item zawiera informacje o każdym elemencie w zamówieniu 



Nazw Zmiennej : Typ : Opis 

order_number : INT(6) : Link do tablicy Customer_Order (klucz podstawowy 1) 

item_number :  INT(4) : Numer przypisany do każdego pozycja (klucz podstawowy 2) 

catalog_number :  INT(8) : Numer przypisany do produkt w katalogu 

quantity : DECIMAL(7,2) : Kwota zamówienia 

price : DECIMAL(9,2) : Cena produktu 

Tabela Order_Item zawiera pięć pól. Pierwsze dwa pola razem są kluczem podstawowym. Cena jest 

przechowywana, więc faktyczna cena zapłacona za ten przedmiot może zostać odzyskana w 

przyszłości, nawet jeśli cena się zmieniła. 

Projektowanie tabeli  dla Żywności 

Aplikacja korzysta z tabeli Żywność z katalogu online, który zaprojektowaliśmy wcześniej. Aplikacja 

może uzyskać dostęp do tabeli z tej bazy danych. Dodałem jednak tabelę Żywności do bazy danych 

OnlineOrders (którą projektuję i wyjaśniam w tym rozdziale), aby uprościć projektowanie. 

Budowanie bazy danych koszyka na zakupy 

Możesz utworzyć bazę danych MySQL przy użyciu dowolnej metody omówionej na początku 

Następująca instrukcja SQL tworzy tę bazę danych: 

CREATE DATABASE OnlineOrders; 

Poniższe instrukcje SQL tworzą tabele: 

CREATE TABLE Customer_Order ( 

order_number INT(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

order_date DATE NOT NULL, 

shipping_fee DECIMAL(9,2), 

sales_tax DECIMAL(9,2), 

submitted ENUM(“yes”,’no’), 

ship_name VARCHAR(50), 

ship_street VARCHAR(50), 

ship_city VARCHAR(50), 

ship_state VARCHAR(2), 

ship_zip VARCHAR(10), 

email VARCHAR(50), 

phone VARCHAR(20), 

PRIMARY KEY(order_number) ); 



Wszystkie pola w poprzednim kodzie są wymagane do zakończenia przetwarzania zamówienia. Jednak 

tylko dwa pierwsze pola są zadeklarowane jako NOT NULL. Gdy aplikacja po raz pierwszy wstawia 

zamówienie do bazy danych, wartości są wstawiane tylko do dwóch pierwszych pól. Pozostałe pola są 

wówczas puste; wartości dla tych pól są dodawane później. W związku z tym pozostałe pola muszą być 

puste. Skrypt aplikacji PHP musi upewnić się, że pola zawierają odpowiednie informacje. 

CREATE TABLE Order_Item ( 

order_number INT(6) NOT NULL, 

item_number INT(5) NOT NULL, 

catalog_number INT(6) NOT NULL, 

quantity DECIMAL(7,2) NOT NULL, 

price DECIMAL(9,2) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(order_number,item_number) ); 

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) NOT NULL, 

price DECIMAL(7,2) NOT NULL, 

pix VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 

“Missing.jpg”, 

PRIMARY KEY(catalog_number) ); 

Dostęp do bazy danych koszyka na zakupy 

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. Ta nazwa konta i hasło nie są powiązane z żadną inną nazwą konta lub hasłem, 

takim jak hasło do logowania do systemu. PHP zapewnia dwa różne zestawy funkcji MySQL: funkcje 

mysql i funkcje mysqli. Funkcje mysqli zapewniają dostęp do funkcji dodanych w MySQL w wersji 4.1. 

Możesz używać funkcji mysql z wersją 4.1, ale nie masz dostępu do nowszych funkcji. Rozszerzenie 

mysql lub mysqli jest aktywowane po zainstalowaniu PHP. Musisz użyć PHP 5, aby użyć funkcji mysqli. 

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

(mysqli) w tym rozdziale. Korzystam z funkcji proceduralnych podczas tworzenia programów 

proceduralnych. Używam klas zorientowanych obiektowo do budowania programów zorientowanych 

obiektowo. Jeśli używasz PHP 4 lub z innych powodów chcesz korzystać z funkcji mysql, a nie z funkcji 

mysqli, może być konieczne wprowadzenie niewielkich zmian w składni. Funkcje mysqli są bardzo 

podobne do funkcji mysql, ale niektóre mają óżnice.  



Dodawanie danych do bazy danych koszyka 

Tabela żywności zawiera informacje o produkcie. Sam dodajesz te dane do bazy danych, poza tą 

aplikacją. Aby dodać elementy do katalogu Żywności, możesz użyć klienta mysql zainstalowanego z 

MySQL, dowolnej aplikacji administracyjnej MySQL (takiej jak phpmyadmin [www.phpmyadmin.net] 

lub MySQL Administrator, którą możesz pobrać z MySQL [www.mysql.com/ products / administrator / 

index.html]) lub napisz własną aplikację w PHP. Informacje o zamówieniu są dodawane do bazy danych 

przez aplikację koszyka. Gdy klienci składają zamówienia, informacje o zamówieniu i produkcie są 

dodawane do odpowiedniej tabeli. 

Budowanie stron internetowych koszyka 

Aplikacja koszyka na zakupy dostarcza klientowi informacje o produkcie, wyświetlane z katalogu 

online, podobnie jak aplikacja katalogu online . Klient wybiera produkty z katalogu i umieszcza je w 

koszyku. Gdy klient jest zadowolony z zawartości koszyka i składa zamówienie, aplikacja tworzy 

zamówienie, gromadząc informacje o wysyłce i przechowując wybrane produkty. 

Projektowanie stron internetowych koszyka 

Aplikacja koszyka na zakupy wyświetla pięć stron internetowych w następującej kolejności: 

1. Informacje o produkcie: Aplikacja wyświetla informacje o produkcie z katalogu online. W katalogu 

faktycznie wyświetlane są dwa różne typy stron: strona kategorii i strona informacji o produkcie. Strona 

kategorii jest tą samą stroną zaprojektowaną w rozdziale 5. Strona produktu jest podobna, ale zawiera 

pewne dodane elementy, które są niezbędne do zakupów online. 

2. Koszyk: Strona internetowa koszyka pokazuje elementy, które aktualnie znajdują się w koszyku. 

3. Formularz wysyłki: Gdy klient składa zamówienie, aplikacja wyświetla formularz do zebrania adresu 

wysyłki i danych karty kredytowej. 

4. Strona podsumowania: Strona podsumowania wyświetla wszystkie informacje o zamówieniu, w tym 

adres. 

5. Strona potwierdzenia: Po zatwierdzeniu informacji kredytowej aplikacja wyświetla stronę 

potwierdzenia, przyjmując zamówienie i podając wszelkie informacje, których potrzebuje klient. 

Alternatywnie, jeśli klient anuluje zamówienie, wyświetli się strona anulowania. 

Projektowanie strony internetowej z informacjami o produkcie. Wcześniej opisano aplikację katalogu 

online, która wyświetla elementy z katalogu. Aplikacja  bieżąca wyświetla również pozycje z katalogu. 

Wyświetlane są dwa typy stron. Jedna strona to strona kategorii produktów. Ta strona jest taka sama 

dla aplikacji koszyka, jak i aplikacji katalogu online. Drugi typ strony wyświetla informacje o produktach 

w wybranej kategorii. Strona produktu dla aplikacji koszyka jest podobna do strony produktu opisanej 

w poprzedniej części, ale ma niektóre dodane komponenty. Zwróć uwagę na następujące dodatki na 

tej stronie: 

* Przycisk Wyświetl koszyk: nowy przycisk Prześlij - Wyświetl zakupy 

Koszyk - jest dodawany do prawego górnego rogu strony, umożliwiając klientom przeglądanie bieżącej 

zawartości koszyków. Ten przycisk jest także dodawany do strony kategorii. 

* Kolumna Lbs: ta kolumna pozwala klientom wprowadzić ilość jaką chcą dla każdego przedmiotu. 

Katalog żywności pozwala użytkownikom określić pożądana liczbę. Pozycje są wyświetlane z 0 (zero) 

funtami. Klient może zmienić kwotę. 



* Przycisk Dodaj elementy do koszyka: Dodano nowy przycisk przesyłania - Dodaj elementy do koszyka. 

Nowe elementy na stronie są dodawane, aby klient mógł wybrać produkty do zakupu. 

Projektowanie strony internetowej koszyka 

Aplikacja wyświetla elementy aktualnie przechowywane w koszyku. Koszyk zawiera trzy przyciski, które 

klient może kliknąć: 

* Kontynuuj zakupy: Zwraca klienta do pierwszej strony katalogu. 

* Prześlij zamówienie: Przekazuje zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. 

* Aktualizuj koszyk: Umożliwia klientowi zmianę przedmiotów w koszyku. Klient może zmienić liczbę 

złotych w kolumnie Kwota i kliknąć ten przycisk. Koszyk zostanie ponownie wyświetlony ze 

zmienionymi kwotami. Jeśli liczba zostanie zmieniona na 0 (zero), przedmiot zostanie usunięty z 

koszyka. 

Projektowanie strony internetowej formularza wysyłki 

Aplikacja zbiera informacje potrzebne do przetworzenia i wysłania zamówienia za pomocą formularza. 

Uproszczono formularz informacji o wysyłce dla tej przykładowej aplikacji. W przypadku aplikacji 

prawdopodobnie konieczne będzie zebranie nazwy rozliczeniowej i adres, a także nazwę i adres 

wysyłki, jak pokazano. Konieczne może być również zebranie metody wysyłki i innych informacji. 

Projektowanie podsumowującej strony internetowej 

Aplikacja wyświetla podsumowanie zamówienia, dzięki czemu klient może wykryć wszelkie błędy i je 

poprawić. Strona podsumowania zawiera cztery przyciski, które klient może kliknąć: 

* Kontynuuj zakupy: Zwraca klienta do pierwszej strony katalogu, zachowując informacje w 

zamówieniu. 

* Edytuj informacje o wysyłce: Zwraca klienta do formularza informacji o wysyłce, w którym klient 

może w razie potrzeby zmienić informacje o wysyłce. 

* Anuluj zamówienie: Anuluje zamówienie. 

* Prześlij zamówienie: Przekazuje zamówienie na stronie podsumowania. Klient nie może wprowadzić 

zmian po tym ostatecznym przesłaniu. 

Sklep spożywczy musi pobierać podatek od sprzedaży dla klientów mieszkających w Teksasie. Tak więc 

strona podsumowania pokazuje podatek od sprzedaży. Gdyby adres był w innym stanie, podatek nie 

byłby naliczany. Sklep spożywczy pobiera opłatę za 25 centów za sztukę. Tak więc to trzy zamówienie 

za przedmiot kosztuje 75 centów. Ta prosta kwota została wybrana w celu uproszczenia przykładu. 

Projektowanie strony z potwierdzeniem 

Strona potwierdzenia jest specyficzna dla Twojego sklepu. Może to być po prostu powtórzenie strony 

podsumowania. Strona potwierdzenia informuje klienta, że zamówienie zostało zatwierdzone. Może 

również informować klienta, kiedy zamówienie zostanie wysłane, i często podaje numer zamówienia, 

którego klient może użyć do śledzenia zamówienia. Nie opracowałem konkretnej strony z 

potwierdzeniem lub anulowaniem. Wierzę, że poradzisz sobie bez mojej pomocy. Po prostu pokazuję, 

jak to wyświetlić. 

Pisanie kodu strony informacji o produkcie 



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

pojedynczo. Każda strona wyświetla przyciski przesyłania dla następnego, poprzedniego i powrotu do 

strony indeksu. Kod tworzący stronę produktów znajduje się w dwóch osobnych plikach, w następujący 

sposób: 

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

listą produktów w tabeli. Aby utworzyć stronę, należy użyć innego pliku w połączeniu z tym plikiem. 

Drugi plik zawiera szczegółowe informacje o stronie. 

* fields_products_page.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące pliku  

Strona internetowa katalogu produktów.  

W przypadku użycia z shopping_product_page.inc wyświetla informacje o produkcie. W pliku 

shopping_product_page.inc można użyć innego pliku z różnymi produktami, aby utworzyć stronę z 

różnymi produktami. Tu dodajemy pewne elementy do strony internetowej, aby umożliwić 

zamówienia online. W tej sekcji opisuję tylko dodane elementy. 

Pisanie pól field_products_page.inc 

Plik fields_products_page.inc tworzy dwie 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. 

Jedyną różnicą między tym plikiem a plikiem o tej samej nazwie w poprzedniej części jest jeden 

dodatkowy element w tablicy $table_heads. Dodatkowy element został zidentyfikowany w objaśnieniu 

poniżego listingu. Pliki proceduralne i obiektowe są takie same. 

<?php 

/* File: fields__products_page.inc 

* Opis: Definiuje zmienne i buduje potrzebne tablice 

* aby wyświetlić stronę produktów 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”, 

“amount” => “lbs”, 

); 

?> 

Strona produktów ma jedną dodatkową kolumnę w wierszu informacji o produkcie. Nowa kolumna 

umożliwia klientom wprowadzenie ilości produktu, który chcą zamówić. Dlatego nowa kolumna jest 

dodawana do tablicy $table_heads. Nowa kolumna jest kolumną kwoty. 

Pisanie shopping_product_page.inc 

Pliki shopping_product_page.inc i shopping_product_page-oo.inc  są bardzo podobne do 

catalog_product_page.inc i catalog_product_page-oo.inc we wcześniejszej części. Jest jednak kilka 

dodatków wymaganych, które pozwalają klientowi zamówić online. Opisuję tylko linie, które zostały 

zmienione w tej sekcji. Pełny opis wszystkich wierszy znajduje się w sekcji „Pisanie kodu dla strony 

produktów” w sekcji wcześniej. 

Plik aplikacji proceduralnej różni się nieco od pliku aplikacji obiektowej. Najpierw pokazuję plik 

proceduralny, a następnie opisuję zmiany potrzebne do użycia pliku z aplikacją obiektową. Plik 

pokazany na liście poniżej określa wygląd strony produktu. 

<?php 

/* File: shopping_product_page.inc 

* Opis: Wyświetla produkty w katalogu dla 

* wybranej kategorii. 

*/ 

?> 

<html> 

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

<body> 

<?php #10 

echo “<form action=’ShoppingCart.php’ method=’POST’>\n 

<p style=’text-align: right’>\n 

<input type=’submit’ name=’Cart’ 

value=’View Shopping Cart’>\n 

</form>\n”; #15 

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

<h1 style=’text-align: center’>{$page[‘top’]}</h1>\n 

<p style=’font-size: 150%’><b>{$_POST[‘interest’]}</b>”; 



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

echo “<table border=’0’ cellpadding=’5’ width=’100%’>\n”; 

echo “<tr>”; 

foreach($table_heads as $heading) 

{ 

echo “<th>$heading</th>”; 

} 

echo “</tr>\n”; 

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

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

{ 

echo “<tr>”; 

echo “<td align=’right’> 

{$products[$i][‘catalog_number’]}</td>\n”; 

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

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

echo “<td>\${$products[$i][‘price’]} /lb</td>\n”; 

echo “<td> 

<img src=’images/{$products[$i][‘pix’]}’></td>\n”; #37 

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

name=’item{$products[$i][‘catalog_number’]}’ 

value=’0’ size=’4’></td>\n”; #40 

echo “</tr>”; 

} 

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

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

value=’$_POST[interest]’>\n”; 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’> <input type=’submit’ 

value=’Select another category’></td>\n”; 

echo “<td colspan=’2’ style=’text-align: center’> 



<input type=’submit’ name=’Products’ 

value=’Add Items to Shopping Cart’>”; #51 

echo “<td colspan=’2’ style=’text-align: right’>\n”; 

if($n_end > $n_per_page) 

{ 

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

value=’Previous’>\n”; 

} 

if($n_end < $n_products) 

{ 

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

value=’Next $n_per_page’>\n”; 

} 

echo “</td></form></tr></table>\n”; 

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

{$page[‘bottom’]}\n”; 

?> 

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

Liczby w poniższym objaśnieniu odnoszą się do numerów linii na listingu. omawiam tylko elementy 

dodane do pliku.  

#11 Linie od 11 do 15 dodają przycisk Wyświetl koszyk w prawym górnym rogu strony produktów. 

Przycisk wyświetla aktualną zawartość koszyka. 

#38 Linie od 38 do 40 dodają pole tekstowe do każdego elementu, w którym klienci mogą wprowadzić 

kwotę do zakupu. Nazwa pola jest tworzona przy użyciu numeru katalogowego produktu. Na przykład 

nazwą pola tekstowego może być item11 lub item4002. Wartość domyślna to 0 (zero). Klient może 

zmienić wartość na żądaną ilość. Nazwa pola jest przekazywana do tablicy $ _POST wraz z ilością, w 

której program przetwarzający może uzyskać numer katalogowy z nazwy pola. 

#49 Linie od 49 do 51 dodają dodatkowy przycisk o nazwie Produkty do strony produktu, która jest 

oznaczona Dodaj produkty do koszyka. 

Zmiana shopping_product_page.inc do użytku z aplikacją obiektową 

Kod z Listingu powyżej wyświetla stronę internetową produktów, gdy jest używany z kodem 

proceduralnym. Plik wymaga zmian, aby działał poprawnie z kodem obiektowym. Linie od 30 do 41 

wyświetlają informacje o produkcie w każdym rzędzie. Na listingu  informacje są wyświetlane z tablicy 

o nazwie $products. Tablica ta jest zbudowana z informacji w bazie danych w skrypcie 

ShopCatalog.php. W przypadku aplikacji obiektowej linie te należy zmienić, aby wyświetlić informacje 



z obiektu. Obiekt jest tworzony w skrypcie Orders-oo.php. Aby użyć pliku z aplikacją obiektową, zmień 

wiersze 30 na 41 na Listingu  na następujące wiersze i wywołaj nowy plik shopping_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 align=’center’><img src=’images/{$all[$i]- Æ 

>pix}’></td>\n”; 

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

type=’text’ 

name=’item{$all[$i]->catalog_number}’ 

value=’0’ size=’4’></td>\n”; #40 

echo “</tr>”; 

Jak widać, zmienne są zmieniane z tablic ($products [$ i] [„Nazwa”]) do obiektów ($ all [$ i] -> name ’). 

Pisanie kodu do strony internetowej koszyka 

Strona koszyka wyświetla elementy aktualnie przechowywane w koszyku. Klient może zmienić 

zamówioną ilość. Klient może powrócić do katalogu, aby dodać więcej pozycji lub złożyć zamówienie. 

Tu koszyk zakupów nie jest implementowany w ten sam sposób w kodzie proceduralnym i kodzie 

obiektowym. Aby pokazać obie metody, zaimplementowałem koszyk, przechowując elementy w tabeli 

MySQL w kodzie proceduralnym, ale zapisałem je w zmiennej SESSION w kodzie zorientowanym 

obiektowo. W rezultacie kod wyświetlający strony internetowe jest nieco inny. Poniższe sekcje 

pokazują kod dla obu metod. Zapisywanie plików stron internetowych koszyka: Metoda proceduralna 

Kod, który tworzy stronę koszyka, znajduje się w dwóch osobnych plikach, w następujący sposób: 

* table_page.inc: Zawiera kod określający wygląd strony internetowej. Tworzy stronę z listą produktów 

w tabeli. Aby utworzyć stronę, należy użyć innego pliku w połączeniu z tym plikiem. Drugi plik zawiera 

szczegółowe informacje o stronie. 

* fields_cart.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej koszyka. W 

przypadku użycia z table_page.inc wyświetla elementy przechowywane w koszyku. 

Pisanie pól_cart.inc 

Listing pokazuje plik, który definiuje zmienne dla strony internetowej koszyka. 

<?php 

/* File: fields_cart.inc 

* Opis: Zawiera informacje potrzebne do wyświetlenia 



* koszyka. 

*/ 

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

“top” => “The Food Shop”, 

“top2” => “Shopping Cart”, 

“bottom” => “Send questions or problems to 

admin@xFoodShop.com” 

); 

$table_headers = array( “Item”,”Cat No”,”Food”, 

“Amount”,”Price”,”Total”); 

$order_number = $_SESSION[‘order_number’]; #14 

$table_name = $order_number; 

$cxn = connect_to_db(“Vars.inc”); #16 

$sql_1 = “SELECT * FROM order_item 

WHERE order_number=’$order_number’”; 

$result = mysqli_query($cxn,$sql_1) 

or die(“sql_1: “.mysqli_error($cxn)); 

$n_row = mysqli_num_rows($result); #21 

if($n_row < 1) #22 

{ 

echo “Shopping Cart is currently empty<br>\n 

<a href=’ShopCatalog.php’>Continue Shopping</a>\n”; 

exit(); 

} 

$n=1; #28 

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) #29 

{ 

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

{ 

if($field != “order_number”) 

{ 



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

if($field == “catalog_number”) 

{ 

$sql_2 = “SELECT name,type FROM food WHERE 

catalog_number = ‘$row[catalog_number]’”; 

$result2 = mysqli_query($cxn,$sql_2) 

or die(“sql_2: “.mysqli_error($cxn)); 

$row = mysqli_fetch_row($result2); 

$items[$n][“name”]=$row[0].” “.$row[1]; 

} 

} 

} 

$n++; 

} 

?> 

Numery linii przywołane na listingu  odpowiadają numerowanym wyjaśnieniom w następujących 

punktach: 

#14 Pobiera numer zamówienia ze zmiennej sesji. Numer zamówienia był przechowywany w zmiennej 

sesji, gdy zamówienie było przechowywane w bazie danych, gdy użytkownik kliknął przycisk Dodaj 

elementy do koszyka. Numer zamówienia identyfikuje to zamówienie w bazie danych. 

#16 Linie od 16 do 20 pobierają wszystkie elementy z tabeli order_item w bazie danych. (Innymi słowy, 

wiersze te pobierają wszystkie elementy aktualnie przechowywane w koszyku). 

#21 Ustawia $n_rows na liczbę elementów znalezionych w bazie danych dla tego zamówienia. 

#22 Uruchamia blok if, który wyświetla komunikat i łącze, gdy w bazie danych nie ma elementów dla 

określonego numeru zamówienia. 

#28 Ustawia licznik liczby przedmiotów. 

#29 Uruchamia pętlę while, która tworzy tablicę o nazwie $ items, która zawiera wszystkie informacje 

o elementach. Nazwa żywności jest pobierana z katalogu i dodawana do tablicy. 

Pisanie table_page.inc 

Listing pokazuje plik, który określa wygląd strony internetowej koszyka. 

<?php 

/*File: table_page.inc 

* Opis: Definiuje stronę HTML, która wyświetla elementy w 



* tabeli pozycji z cenami. Kolumna o nazwie 

* ilość i kolumna o nazwie cena są mnożone 

* razem, aby uzyskać całkowitą cenę produktu. Przedmiot 

* sumy są sumowane. 

*/ 

echo “<html> 

<head><title>{$page[‘title’]}</title></head>\n 

<body>\n”; 

echo “<h1 style=’text-align: center’>{$page[‘top’]}</h1>\n”; 

echo “<h2 style=’text-align: center’>{$page[‘top2’]}</h2>\n”; 

echo “<p style=’font-weight: bold’> 

Order Number: $table_name<hr>\n”; 

echo “<table border = ‘0’ style=’width: 100%’>\n”; 

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

echo “<tr>”; 

foreach($table_headers as $header) 

{ 

echo “<th>$header</th>\n”; 

} 

echo “</tr>”; 

echo “<tr><td colspan=’6’><hr></td></tr>\n”; 

for($i=1;$i<=sizeof($items);$i++) #25 

{ 

echo “<tr>”; 

echo “<td style=’width: 10%’> 

{$items[$i][‘item_number’]}\n”; 

echo “<td style=’width: 10%’> 

{$items[$i][‘catalog_number’]}\n”; 

echo “<td >{$items[$i][‘name’]}\n”; 

echo “<td style=’text-align: center; width: 20%’> 

<input type=’text’ name=’quantity[]’ 



value=’{$items[$i][‘quantity’]}’ 

size=’4’> lbs</td>\n”; 

$f_price = number_format($items[$i][‘price’],2); 

echo “<td style=’text-align: right; width: 17%’>$ 

$f_price per lb.</td>\n”; 

$total = $items[$i][‘quantity’]*$items[$i][‘price’]; #40 

$f_total = number_format($total,2); 

echo “<td style=’text-align: right’> 

$$f_total</td></tr>\n”; 

@$order_total = $order_total + $total; #44 

} 

$f_order_total = number_format($order_total,2); 

?> #47 

<tr><td colspan=’5’ style=’text-align: right; 

font-weight: bold’>Total</td> 

<td style=’text-align: right; line-height: 200%’> $ 

<?php echo $f_order_total ?></td></tr> 

<tr><td colspan=’2’ style=’text-align: left’> 

<input type=’submit’ name=’Cart’ 

value=’Continue Shopping’></td> 

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

<input type=’submit’ name=’Cart’ 

value=’Submit Order’></td> 

<td colspan=’2’ style=’text-align: right’> 

<input type=’submit’ name=’Cart’ 

value=’Update Cart’></td> 

</tr></table></form></body></html> 

Pozycje numerowane na poniższej liście odnoszą się do numerów wierszy na listingu: 

#25 Uruchamia pętlę for, która przechodzi przez tablicę $items, wyświetlając każdy wiersz na stronie 

internetowej koszyka. Pętla kończy się na linii 45. 

#27 Linie od 27 do 39 wyświetlają każdy element w wierszu od bieżącego elementu $item. Cena jest 

sformatowana jako kwota w dolarach. 



#40 Linie od 40 do 43 pokazują całkowitą cenę. Linia 40 oblicza całkowity koszt, obliczając cenę × ilość. 

Linia 41 formatuje całkowity koszt jako kwotę w dolarach. Wiersze od 42 do 43 wyświetlają wiersz na 

stronie internetowej koszyka. 

#44 Sumuje sumę przedmiotu, aby zgromadzić sumę dla koszyka. 

#48 Wiersze 48 na końcu to kod HTML wyświetlający koszyk łącznie i przyciski przesyłania. 

Zapisywanie plików stron internetowych koszyka: Metoda obiektowa 

Kod, który tworzy stronę koszyka, znajduje się w dwóch osobnych plikach: 

* table_page-oo.inc: Zawiera kod określający wygląd strony internetowej. Tworzy stronę z listą 

produktów w tabeli. Aby utworzyć stronę, należy użyć innego pliku w połączeniu z tym plikiem. Drugi 

plik zawiera szczegółowe informacje o stronie. 

* fields_cart-oo.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej poświęconej 

sztuce zakupów. W przypadku użycia z table_page-oo.inc wyświetla się przedmioty przechowywane w 

koszyku. 

Pisanie field_cart-oo.inc 

Listing pokazuje plik, który definiuje zmienne dla strony internetowej koszyka. 

<?php 

/* File: fields_cart-oo.inc 

* Opis: buduje tablice potrzebne do wyświetlenia zakupowego 

* koszyka 

*/ 

$page = array(“title” => “Shopping Cart”, 

“top” => “The Food Shop”, 

“top2” => “Shopping Cart”, 

“bottom” => “Send questions or problems 

to admin@xFoodShop.com” 

); 

$table_headers = array( “Item”,”Cat No”,”Food”, 

“Amount”,”Price”,”Total”); 

?> 

Pisanie table-page-oo.inc 

Listing pokazuje plik, który definiuje zmienne dla strony internetowej koszyka. 

<?php 

/*File: table_page-oo.inc 



* Opis: Definiuje stronę HTML, która wyświetla elementy w 

* tabeli pozycji z cenami. Kolumna o nazwie 

* ilość i kolumna o nazwie cena są mnożone 

* razem, aby uzyskać całkowitą cenę produktu. Przedmiot 

* sumy są sumowane. 

*/ 

echo “<html> 

<head><title>{$page[‘title’]}</title></head>\n 

<body>\n”; 

echo “<h1 style=’text-align: center’>{$page[‘top’]}</h1>\n”; 

echo “<h2 style=’text-align: center’>{$page[‘top2’]}</h2>\n”; 

echo “<p style=’font-weight: bold’>$this->message<hr>\n”; 

echo “<table border = ‘0’ style=’width: 100%’\n”; 

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

if(sizeof($this->items) > 0) #17 

{ 

echo “<tr>”; 

foreach($table_headers as $header) 

{ 

echo “<th>$header</th>\n”; 

} 

echo “</tr>”; 

echo “<tr><td colspan=’6’><hr></td></tr>\n”; 

for($i=0;$i<sizeof($this->items);$i++) #26 

{ 

echo “<tr>”; 

echo “<td width=’5%’>”.($i+1).”</td>\n”; 

$cat = new catalog(“Vars.inc”); #30 

$cat->selectCatalog(“OnlineOrders”); 

$cat_no = $this->items[$i]->getCatalogNumber(); 

$food_name = $cat->getName($cat_no); 



echo “<td width=’5%’>$cat_no</td>\n”; #34 

echo “<td>”.$food_name.”</td>\n”; 

echo “<td width=’20%’ style=’text-align: center’> 

<input size=’4’ type=’text’ name=’item$cat_no’ 

value=’”.$this->items[$i]->getQuantity(). 

“‘> lbs</td>\n”; 

echo “<td width=’10%’ style=’text-align: right’> $”. 

number_format($this->items[$i]->getPrice(),2). 

“ per lb</td>\n”; 

$total = $this->items[$i]->getQuantity() * 

$this->items[$i]->getPrice(); #44 

echo “<td style=’text-align: right; width: 7%’> $”. 

number_format($total,2).”</td>\n”; 

@$order_total = $order_total + $total; 

} #48 

$f_order_total = number_format($order_total,2); 

echo “<tr><td colspan=’5’ 

style=’text-align: right; 

font-weight: bold’>Total</td> 

<td style=’text-align: right; 

line-height: 200%’>$$f_order_total</td></tr>\n”; 

echo “<tr><td colspan=’2’ style=’text-align: left’> 

<input type=’submit’ 

value=’Continue Shopping’></td>\n”; 

echo “ <td colspan=’2’ style=’text-align: center’> 

<input type=’submit’ name=’Ship’ 

value=’Submit Order’></td>\n”; 

echo “ <td colspan=’2’ style=’text-align: right’> 

<input type=’submit’ name=’Cart’ 

value=’Update Cart’></td>\n”; 

echo “</tr>\n”; 



} 

else #66 

{ 

echo “<hr>”; 

echo “<tr><td colspan=’5’ style=’text-align: left’> 

<input type=’submit’ 

value=’Continue Shopping’></td>\n”; 

} 

?> 

</table></form> 

Następujące liczby odnoszą się do numerów linii na listingu: 

#17 Rozpoczyna blok if, który wykonuje się, jeśli w koszyku znajduje się jeden lub więcej przedmiotów. 

Zmienna $items to tablica obiektów item, przechowywana w klasie ShoppingCart, którą omawiam w 

dalszej części. Klasa ShoppingCart jest tworzona w skrypcie aplikacji zamówień. Blok if wyświetla stronę 

internetową koszyka. Blok if kończy się na linii 65. 

#26 Rozpoczyna pętlę for, która przechodzi przez tablicę $items i wyświetla informacje o każdym 

elemencie na stronie internetowej. Pętla for kończy się na linii 48. 

#30 Linie od 30 do 33 uzyskują informacje przy użyciu obiektu katalogu. Na przykład wiersz 33 pobiera 

nazwę elementu za pomocą metody getName w klasie Catalog. Linie od 34 do 35 wyświetlają uzyskane 

informacje. 

#44 Linie od 43 do 44 sumują sumę dla koszyka. 

#49 W wierszach 49 do końca wyświetlana jest suma koszyka i przyciski przesyłania koszyka. 

#66 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, gdy w koszyku nie ma żadnych przedmiotów. Blok 

wyświetla przycisk, który powoduje powrót klienta do strony kategorii katalogu. 

Pisanie kodu formularza informacji o wysyłce 

Formularz informacji o wysyłce zbiera informacje potrzebne do wysyłki produktu. Zbiera imię i 

nazwisko, adres, numer telefonu i inne informacje. Kod wyświetlający formularz znajduje się w dwóch 

osobnych plikach, w następujący sposób: 

* single_form.inc: Zawiera kod określający wygląd formularza internetowego. Musisz użyć innego pliku 

w połączeniu z tym plikiem, aby utworzyć formularz internetowy. Drugi plik zawiera określone 

informacje, takie jak nazwy pól. 

* fields_ship_info.inc: Zawiera tablice i zmienne używane przez single_form.inc do wyświetlania 

formularza internetowego z informacjami o wysyłce. 

Pisanie field_ship_info.inc 



Plik fields_ship_info.inc zawiera informacje potrzebne do wyświetlenia formularza internetowego z 

informacjami o wysyłce. Plik pokazany na listingu definiuje sześć tablic, które zawierają określone 

informacje wyświetlane w formularzu informacji o wysyłce. Tablice to: 

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

*$ship_info: Zawiera elementy, które podają nazwy pól i etykiety formularza informacji o wysyłce. Na 

przykład jedna nazwa pola to e-mail. Powiązana etykieta wyświetlana obok pola w formularzu to Adres 

e-mail. 

*$cc_types: Zawiera elementy określające typy kart kredytowych, które akceptuje formularz. Typy kart 

kredytowych są wyświetlane na liście rozwijanej w formularzu. 

*$length: Zawiera długości, które są dozwolone dla każdego pola w formularzu. 

*$elements: Zawiera elementy, które są wyświetlane w górnej i dolnej części formularza. Ta tablica 

zawiera tylko tekst do wyświetlenia na przycisku wysyłania. 

*$months: Zawiera miesiące roku. Miesiące są wyświetlane na liście rozwijanej dla daty ważności karty 

kredytowej. 

Ponadto plik ustawia zmienną zawierającą bieżącą datę i kilka zmiennych, które zawierają informacje 

o wysyłce aktualnie przechowywane w bazie danych, które są wyświetlane w polach formularza. Plik 

używany ze skryptem proceduralnym różni się nieco od pliku używanego ze skryptem obiektowym. 

Listing pokazuje plik, który ma być używany w aplikacji proceduralnej. Po listingu znajdziesz zmiany 

wymagane do użycia tego pliku w skrypcie obiektowym. 

<?php 

/* File: fields_ship_info.inc 

* Opis: Zawiera tablice z nazwami pól i formami 

* elementów strony logowania. 

*/ 

$page = array( “title” => “Food Shop Order: Shipping 

Information”, 

“top” => “Food Shop Order: Shipping 

Information”, 

“top2” => “Please fill in the 

information below”, 

“bottom” => “Send questions and comments 

to admin@xFoodShop.com”, 

); 

$ship_info = array(“email” => “Email Address”, 

“ship_name” => “Name”, 



“ship_street” => “Street”, 

“ship_city” => “City”, 

“ship_state” => “State”, 

“ship_zip” => “Zip”, 

“phone” => “Phone”, 

“cc_type” => “Credit Card Type”, 

“cc_number” => “Credit Card Number”, 

“cc_exp” => “Expiration Date” 

); 

$cc_types = array(“visa” => “Visa”, 

“mc” => “Master Card”, 

“amex” => “American Express” 

); 

$length = array(“email” => “55”, 

“ship_name” => “40”, 

“ship_street” => “55”, 

“ship_city” => “40”, 

“ship_zip” => “10”, 

“phone” => “15”, 

“cc_number” => “20” 

); 

$elements = array( “submit” => “Continue”); 

$months = array (1=> “January”, “February”, “March”, 

“April”, “May”, “June”, “July”, 

“August”, “September”,  

“October”, “November”, “December” 

); 

$today = time(“Y-m-d”); 

if(!isset($_POST)) 

{ 

$connect = connect_to_db(“Vars.inc”); #47 



$sql = “SELECT 

ship_name,ship_street,ship_city,ship_state,ship_zip, 

phone,email FROM Customer_Order WHERE 

order_number = ‘{$_SESSION[‘order_number’]}’”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql) 

or die(“Error: “.mysqli_error($connect)); 

$n = mysqli_num_rows($result); #54 

if($n > 0) #55 

{ 

$row = mysqli_fetch_assoc($result); 

extract($row); 

} 

} 

?> 

Liczby w poniższym objaśnieniu odnoszą się do numerów linii w listingu 6-7: 

#45 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, jeśli nie istnieją dane POST. Dane użytkownika nie 

istnieją, gdy użytkownik kliknie przycisk Edytuj informacje o wysyłce na stronie podsumowania. Ten 

blok pobiera informacje o wysyłce z bazy danych. 

#47 Linie od 47 do 53 tworzą i wykonują zapytanie SQL, które wybiera informacje o wysyłce z bazy 

danych. Connect_to_db to funkcja często używana w tym tekście. 

#54 Sprawdza, czy znaleziono informacje o wysyłce. 

#55 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, jeśli znaleziono informacje o wysyłce. Jeśli tak, 

informacje są wyodrębniane do zmiennych o nazwach pól. 

Zmiana field_ship_info.inc do użycia w aplikacji obiektowej 

Pierwsze 44 wiersze pliku są takie same dla wersji proceduralnych i obiektowych. Zmienne utworzone 

w pozostałych wierszach pliku są tworzone w klasie w aplikacji obiektowej, a nie w tym pliku. Dlatego, 

aby użyć pliku w aplikacji obiektowej, musisz usunąć pozostałe linie (od 45 do 57). Nazwij plik z 

usuniętymi wierszami 45 do 57 fields_ship_info-oo.inc. 

Pisanie single_form.inc  

Zapewnia plikom field_ship_info.inc lub fields_ship_ship_info-oo.inc informacje potrzebne do 

wyświetlenia formularza internetowego z informacjami o wysyłce. Plik single_form.inc określa wygląd 

formularza wysyłkowego. Listing pokazuje plik. Tego samego pliku używasz dla skryptów 

proceduralnych i obiektowych. 

<?php 

/* File: single_form.inc 



* Opis: Zawiera kod wyświetlanej strony internetowej 

*  i formularz HTML 

*/ 

include(“functions.inc”); 

echo “<head><title> {$page[‘title’]} </title></head>\n 

<h2 align=’center’>{$page[‘top’]} </h2>\n 

<p style=’font-style: italic; 

font-weight: bold’>{$page[‘top2’]}\n 

<form action=’{$_SERVER[‘PHP_SELF’]}’ method=’POST’> 

<table border=’0’ cellpadding=’5’ cellspacing=’0’>\n”; 

if(isset($GLOBALS[‘message’])) #13 

{ 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’ 

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

font-size: 90%; color: red\”> 

{$GLOBALS[‘message’]}<p></td></tr>”; 

} 

foreach($ship_info as $field => $value) #21 

{ 

if($field == “ship_state”) #23 

{ 

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

font-weight: bold\”>State</td> 

<td><select name=’ship_state’>”; 

$stateName=getStateName(); #28 

$stateCode=getStateCode(); 

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

{ 

$state=$stateName[$n]; 

$scode=$stateCode[$n]; 



echo “<option value=’$scode’”; 

if($scode == @$_POST[‘state’] || 

$scode == @$ship_state) 

echo “ selected”; 

echo “>$state\n”; 

} 

echo “</select>”; 

} 

elseif($field == “cc_type”) #42 

{ 

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

font-weight: bold\”>Credit Card Type</td> 

<td><select name=’cc_type’>”; 

foreach($cc_types as $field => $value) 

{ 

echo “<option value=’$field’”; 

echo “>$value\n”; 

} 

echo “</select>”; 

} 

elseif($field == “cc_exp”) #54 

{ 

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

font-weight: bold\”>Expiration Date</td> 

<td><select name=’cc_exp_mo’>”; 

for($n=1;$n<=12;$n++) 

{ 

echo “<option 

value=’$n’>{$months[$n]}\n”; 

} 

echo “</select>\n”; 



echo “<select name=’cc_exp_da’>”; 

for($n=1;$n<=31;$n++) 

{ 

echo “ <option value=’$n’>$n\n”; 

} 

echo “</select>\n”; 

echo “<select name=’cc_exp_yr’>”; 

$start_yr = date(“Y”,$today); 

for($n=$start_yr;$n<=$start_yr+5;$n++) 

{ 

echo “ <option value=’$n’>$n\n”; 

} 

echo “</select>\n”; 

} 

else #79 

{ 

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

font-weight: bold\”>$value</td> 

<td><input type=’text’ name=’$field’ 

value=’”.@$$field.”’ 

size=’{$length[$field]}’ 

maxsize=’{$length[$field]}’> 

</td></tr>”; 

} 

} #89 

?> 

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

<p style=”margin-top: .05in”> 

<input type=”submit” name=”Summary” 

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

</td></tr></table></form></body></html> 



Poniższe liczby w objaśnieniu odnoszą się do numerów linii w listingu: 

#13 Uruchamia blok if, który sprawdza, czy wiadomość jest przechowywana w tablicy $ GLOBALS. Jeśli 

tak, blok wyświetla komunikat na początku formularza. Skrypt aplikacji przechowuje komunikat, gdy 

wystąpi warunek błędu. 

#21 Zaczyna pętlę foreach, która przechodzi przez tablicę $ship_info. Tablica Ship_info jest 

wbudowana w fields_ship_info.inc. 

#23 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, gdy nazwa pola to ship_state. Linie od 23 do 39 

wyświetlają listę rozwijaną zawierającą stany. Linie od 28 do 29 wywołują funkcje zapisane w pliku 

functions.inc, które znajdują się w wierszu 6. 

#42 Uruchamia blok elseif, który jest wykonywany, gdy nazwa pola to cc_type. Linie od 41 do 52 tworzą 

listę rozwijaną zawierającą rodzaje kart kredytowych, które klient może wybrać. 

#54 Uruchamia blok elseif, który jest wykonywany, gdy nazwa pola to cc_exp. (To pole zawiera datę 

ważności karty kredytowej). Linie od 53 do 77 tworzą rozwijaną listę dat użytkownika które można 

wybrać. 

#79 Uruchamia blok else, który wykonuje się dla innych pól. Tekst wierszy wprowadzania są 

wyświetlane w formularzu dla wszystkich pozostałych pól. 

#91 Pierwszy wiersz sekcji HTML wyświetlającej przycisk przesyłania i znaczniki końcowe formularza 

Pisanie kodu strony podsumowania 

Podsumowująca strona internetowa pokazuje klientowi ostateczne zamówienie. Klient może przejrzeć 

wybrane elementy i informacje o wysyłce. Klient może złożyć wyświetlone zamówienie lub je zmienić. 

Kod wyświetlający stronę podsumowania znajduje się w dwóch osobnych plikach, w następujący 

sposób: 

* summary_form.inc: Zawiera kod określający wygląd i działanie strony podsumowania. W celu 

dostarczenia określonych informacji należy użyć innego pliku w połączeniu z tym plikiem. 

* fields_summary.inc: Zawiera używane tablice i zmienne przez summary_form.inc, aby wyświetlić 

stronę podsumowania. 

Pisanie field_summary.inc 

Plik fields_summary.inc zawiera informacje potrzebne do wyświetlenia strony podsumowania. Plik 

pokazany na listingu definiuje dwie tablice, które zawierają określone informacje wyświetlane na 

stronie podsumowania. Tablice to : 

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

* $table_headers: Zawiera nagłówki kolumn tabeli, która wyświetla podsumowanie zamówienia. 

Ponadto plik pobiera numer zamówienia z sesji i zapisuje go w $ numer_ zamówienia, ustawia zmienną 

ze stawką wysyłki dla zamówienia i ustawia nazwę tabeli. Plik używany ze skryptem proceduralnym 

różni się nieco od pliku używanego ze skryptem obiektowym. Listing 6-9 pokazuje plik, który ma być 

użyty w aplikacji proceduralnej. Po liście znajdziesz zmiany wymagane do użycia tego pliku ze skryptem 

obiektowym. 

Pisanie kodu strony podsumowania 



Podsumowująca strona internetowa pokazuje klientowi ostateczne zamówienie. Klient może przejrzeć 

wybrane elementy i informacje o wysyłce. Klient może złożyć wyświetlone zamówienie lub je zmienić. 

Kod wyświetlający stronę podsumowania znajduje się w dwóch osobnych plikach, w następujący 

sposób: 

* summary_form.inc: Zawiera kod określający wygląd i działanie strony podsumowania. W celu 

dostarczenia określonych informacji należy użyć innego pliku w połączeniu z tym plikiem. 

* fields_summary.inc: Zawiera używane tablice i zmienne przez Summary_form.inc, aby wyświetlić 

stronę podsumowania. 

Pisanie field_summary.inc 

Plik fields_summary.inc zawiera informacje potrzebne do wyświetlenia strony podsumowania. Plik 

pokazany na listingu definiuje dwie tablice, które zawierają określone informacje wyświetlane na 

stronie podsumowania. Tablice to: 

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

* $table_headers: Zawiera nagłówki kolumn tabeli, która wyświetla podsumowanie zamówienia. 

Ponadto plik pobiera numer zamówienia z sesji i zapisuje go w $order_number, ustawia zmienną ze 

stawką wysyłki dla zamówienia i ustawia nazwę tabeli. Plik używany ze skryptem proceduralnym różni 

się nieco od pliku używanego ze skryptem obiektowym. Listing  pokazuje plik, który ma być użyty w 

aplikacji proceduralnej. Po liście znajdziesz zmiany wymagane do użycia tego pliku ze skryptem 

obiektowym. 

<?php 

/* File: fields_summary.inc 

* Opis: buduje tablice potrzebne do wyświetlenia podsumowania 

* zamówienia. 

*/ 

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

“top” => “The Food Shop Order Summary”, 

“top2” => “Order Summary”, 

“table” => “Order Number: “, 

“bottom” => “Send questions or problems 

to admin@xFoodShop.com” 

); 

$table_headers = array( “Item”,”Cat No”,”Food”, 

“Amount”,”Price”,”Total”); 

$order_number = $_SESSION[‘order_number’]; #15 

$shipping_rate = .25; #16 



$table_name = $order_number; 

$cxn = connect_to_db(“Vars.inc”); #18 

$sql_ord = “SELECT * FROM order_item 

WHERE order_number=’$order_number’”; 

$result = mysqli_query($cxn,$sql_ord) 

or die(“sql_ord: “.mysqli_error($cxn)); 

$n_row = mysqli_num_rows($result); 

if($n_row < 1) #24 

{ 

echo “Shopping Cart is currently empty<br>\n 

<a href=’ShopCatalog.php’>Continue Shopping</a>\n”; 

exit(); 

} 

$n=1; #30 

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) 

{ 

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

{ 

if($field != “order_number”) 

{ 

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

if($field == “catalog_number”) 

{ 

$sql_name = “SELECT name,type FROM food WHERE 

catalog_number = ‘$row[catalog_number]’”; 

$result2 = mysqli_query($cxn,$sql_name) 

or die(“sql_name: “.mysqli_error($cxn)); 

$row = mysqli_fetch_row($result2); 

$items[$n][“name”]=$row[0].” “.$row[1]; 

} 

} 



} 

$n++; 

} 

?> 

#15 Pobiera numer zamówienia z sesji i zapisuje go w $ order_number. 

#16 Przechowuje stawkę wysyłki w zmiennej. 

#17 Przechowuje nazwę tabeli wyświetlaną na stronie podsumowania. 

#18 Linie od 18 do końca tworzą tablicę informacji o zamówieniu wyświetlaną w formularzu 

podsumowania. Linie od 18 do 22 łączą się z bazą danych zamówień i wybierają wszystkie pozycje 

aktualnie w zamówieniu. 23 linia ustawia $n_row do liczby zwróconych przedmiotów. 

#24 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, jeśli nie znaleziono żadnych elementów. Blok wyświetla 

komunikat i zapewnia link, który zwraca użytkownika do katalogu. 

#30 Linie od 30 do 50 tworzą tablicę $items, która zawiera wszystkie informacje o przedmiocie. 

Zmiana field_summary.inc do użycia w aplikacji obiektowej 

Pierwsze 17 wierszy pliku jest takie samo dla wersji proceduralnej i obiektowej. Zmienne utworzone w 

pozostałych wierszach pliku są tworzone w klasie w aplikacji obiektowej, a nie w tym pliku. Dlatego, 

aby użyć pliku w aplikacji obiektowej, musisz usunąć pozostałe linie (od 18 do 50). Nazwij plik 

field_summary-oo.inc po usunięciu wierszy od 18 do 50. 

Pisanie summary_strona.inc 

Plik summary_page.inc wyświetla podsumowującą stronę internetową (patrz Listing 6-10). Korzystasz 

z tego samego pliku ze skryptami proceduralnymi i obiektowymi.  

<?php 

/*File: summary_page.inc 

* Opis: Definiuje stronę HTML wyświetlającą podsumowanie 

* zamówienia. 

*/ 

echo “<html> 

<head><title>{$page[‘title’]}</title></head>\n 

<body>\n”; 

echo “<h2 style=’text-align: center’>{$page[‘top’]}</h2>\n”; 

echo “<p style=’position: absolute; margin-top: .25in; 

font-weight: bold’>Ship to:</p>”; #11 

echo “<p style=’position: absolute; margin-top: .25in; 

margin-left: .75in’>$ship_name<br>”; 



echo “$ship_street<br> 

$ship_city, $ship_state $ship_zip<br> 

$phone<br> 

$email<br>”; #17 

echo “<div style=’margin-top: 1.5in’>”; 

echo “<p style=’font-weight: bold’> 

<b>{$page[‘table’]}</b> $table_name\n”; 

echo “<table border = ‘0’ style=’width: 100%’>\n”; 

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

echo “<tr>”; 

foreach($table_headers as $header) 

{ 

echo “<th>$header</th>\n”; 

} 

echo “</tr>”; 

for($i=1;$i <=sizeof($items);$i++) #29 

{ 

echo “<tr>”; 

echo “<td width=’10%’>$i</td>”; 

echo “<td width=’10%’> 

{$items[$i][‘catalog_number’]}</td>”; 

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

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

$f_price = number_format($items[$i][‘price’],2); 

echo “<td style=’text-align: right; width: 17%’> 

$$f_price per lb.</td>\n”; 

$total = $items[$i][‘quantity’] * $items[$i][‘price’]; 

$f_total = number_format($total,2); 

echo “<td style=’text-align: right’>$$f_total</td>\n”; 

echo “</tr>”; 

@$order_subtotal = $order_subtotal + $total; 



} 

$f_order_subtotal = number_format($order_subtotal,2); #46 

if(substr($ship_zip,0,5) > 75000 

&& substr($ship_zip,0,5) < 80000) #48 

{ 

$taxrate = .0700; 

} 

else 

{ 

$taxrate = 0.0; 

} #55 

$sales_tax = $order_subtotal * $taxrate; #56 

$f_sales_tax = number_format($sales_tax,2); 

$shipping = $shipping_rate * sizeof($items); #58 

$f_shipping = number_format($shipping,2); 

$order_total = $order_subtotal+$sales_tax+$shipping; #60 

$f_order_total = number_format($order_total,2); #61 

echo “<tr><td colspan=’5’ style=’text-align: right; 

font-weight: bold’>Subtotal</td> 

<td style=’text-align: right; line-height: 200%’> 

$$f_order_subtotal</td></tr>\n”; 

echo “<tr><td colspan=’5’ 

style=’text-align: right; font-weight: bold’> 

Sales Tax</td> 

<td style=’text-align: right; line-height: 50%’> 

$$f_sales_tax</td></tr>\n”; 

echo “<tr><td colspan=’5’ style=’text-align: right; 

font-weight: bold’>Shipping</td> 

<td style=’text-align: right; line-height: 50%’> 

$$f_shipping</td></tr>\n”; 

echo “<tr><td colspan=’5’ 



style=’text-align: right; font-weight: bold’> 

Total</td> 

<td style=’text-align: right; line-height: 300%’> 

$$f_order_total</td></tr>\n”; 

echo “<tr><td colspan=’2’ style=’text-align: left’> 

<input type=’submit’ 

value=’Continue Shopping’></td>\n”; 

echo “ <td colspan=’1’ style=’text-align: center’> 

<input type=’submit’ name=’Ship’ 

value=’Edit Shipping Information’></td>\n”; 

echo “ <td colspan=’1’ style=’text-align: right’> 

<input type=’submit’ name=’Final’ 

value=’Cancel Order’></td>\n”; 

echo “ <td colspan=’2’ style=’text-align: right’> 

<input type=’submit’ name=’Final’ 

value=’Submit Order’></td>\n”; 

echo “</tr></table></form>\n”; 

?> 

#10 Linie od 10 do 17 wyświetlają informacje o wysyłce u góry strony podsumowania. 

#18 Linie od 18 do 28 wyświetlają górną część formularza i nazwy kolumn tabeli. 

#29 Linie od 29 do 45 wyświetlają pozycje zamówienia na stronie podsumowania. 

#47 Rozpoczyna instrukcję if / else, która określa stawkę podatku. Podatek obrotowy jest naliczany 

tylko za adresy wysyłkowe w Teksasie. Stawkę podatku ustala się według kodu pocztowego. W 

przypadku zamówień z kodem pocztowym w Teksasie stawka podatku wynosi 0,07. W przeciwnym 

razie stawka podatku wynosi 0 (zero). 

#55 Podatek od sprzedaży jest obliczany poprzez pomnożenie całkowitego kosztu towarów przez 

stawkę podatku. 

#58 Koszt wysyłki jest ustawiany poprzez pomnożenie liczby sztuk przez stawkę wysyłki za sztukę. 

#60 Suma zamówienia jest obliczana przez zsumowanie sumy towaru, podatku od sprzedaży i kosztów 

wysyłki. 

#62 W pozostałych wierszach wyświetlana jest suma pozycji, koszt wysyłki, podatek od sprzedaży, 

suma zamówienia, a następnie cztery przyciski przesyłania. 

Tworzenie aplikacji koszyka: podejście proceduralne 



Aplikacja koszyka ma trzy skrypty aplikacji: 

* ShopCatalog.php: Zarządza i wyświetla strony internetowe katalogu. Gdy klient kliknie przycisk Dodaj 

elementy do koszyka, informacje o przedmiocie są przechowywane w bazie danych i wyświetla się 

koszyk. 

* ShoppingCart.php: Zarządza i wyświetla koszyk. Aktualizuje koszyk, gdy klient kliknie przycisk 

Aktualizuj koszyk. Gdy klient kliknie przycisk Prześlij zamówienie, skrypt aplikacji wyświetla formularz 

informacji o wysyłce. 

* ProcessOrder.php: Przetwarza formularz informacji o wysyłce, informacje zamówienia sklep w bazie 

danych i wyświetla formularz podsumowania. Przetwarza informacje o karcie kredytowej i 

zamówieniu, gdy klient klika przycisk Prześlij zamówienie. 

Pisanie ShopCatalog.php 

Pierwszy skrypt dla aplikacji koszyka wyświetla katalog i przechowuje wybory klientów w koszyku. 

ShopCatalog.php jest umieszczony w zagnieżdżonych instrukcjach if, w oparciu o który przycisk 

przesłania kliknął klient, jeśli taki istnieje. Poniżej znajduje się przegląd struktury skryptu: 

if (kliknięto przycisk o nazwie Produkty) 

if (przycisk = „Dodaj elementy do koszyka”) 

1. Określ numer zamówienia 

Jeśli istnieje aktualne zamówienie, uzyskaj numer. Jeśli nie, 

utwórz nowe zamówienie w bazie danych i ustaw 

nowy numer zamówienia będzie bieżącym numerem zamówienia. 

2. Zapisz wybrane elementy w bazie danych. 

3. Przekaż kontrolę do ShoppingCart.php, która wyświetla koszyk. 

else (jeśli przycisk nie jest przycisk Dodaj elementy do koszyka) 

Wyświetl stronę katalogu 

else (przycisk o nazwie Produkty nie został kliknięty) 

wyświetl stronę kategorii katalogu 

Ten skrypt jest uruchamiany, gdy wystąpi jedno z następujących zdarzeń: 

* Klient wprowadza adres URL witryny ShopCatalog.php w przeglądarce. Ponieważ jest to pierwszy 

skrypt aplikacji, działa poprawnie po uruchomieniu w przeglądarce. W takim przypadku żaden przycisk 

nie jest klikany, więc skrypt spada do ostatniej instrukcji else i wyświetla stronę indeksu katalogu. 

* Klient klika przycisk Dodaj elementy do koszyka. Ten przycisk nosi nazwę Produkty, więc skrypt 

wchodzi w pierwszy blok if. Drugi, jeśli sprawdza wartość przycisku. Przycisk pasuje, więc skrypt 

wchodzi do drugiego bloku if, w którym dodaje elementy do istniejącego zamówienia lub tworzy nowe 

zamówienie, jeśli nie istnieje żadne aktualne zamówienie. Następnie uruchamia drugi skrypt 

ShoppingCart.php, który wyświetla koszyk. 



* Klient klika przycisk Dalej lub Poprzedni. Te przyciski mają nazwy Produkty, więc skrypt wchodzi w 

pierwszy blok if. Jednak wartość przycisku nie pasuje do wewnętrznej instrukcji if, więc skrypt wchodzi 

do wewnętrznego bloku else, w którym wyświetla następne lub poprzednie pozycje na stronie 

katalogu. 

* Klient klika przycisk Wybierz inną kategorię. Ten przycisk nie ma nazwy, więc skrypt spada do 

ostatniej instrukcji else i wyświetla stronę indeksu katalogu. 

Listing pokazuje kod ShopCatalog.php -  skrypt pierwszej aplikacji w aplikacji zamówień online. 

<?php 

/* Program: ShopCatalog.php 

* Opis: Wyświetla katalog produktów. Wyświetla dwie 

* różne strony: strona indeksu, która pokazuje 

* kategorie i wyświetlana strona produktu 

* kiedy klient wybiera kategorię. To 

* wersja jest używana z koszykiem dla 

* zakup przedmiotów.*/ 

$n_per_page = 2; 

session_start(); 

include_once(“functions_main.inc”); 

if(isset($_POST[‘Products’]) && 

isset($_POST[‘interest’])) #15 

{ 

if($_POST[‘Products’] == “Add Items to Shopping Cart”) 

{ 

if(!isset($_SESSION[‘order_number’])) #19 

{ 

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

$today = date(“Y-m-d”); 

$sql_order = “INSERT INTO Customer_Order (order_date) 

VALUES (‘$today’)”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_order) 

or die(“sql_order”.mysqli_error($connect)); 

$order_number = mysqli_insert_id($connect); 



$_SESSION[‘order_number’] = $order_number; 

$n_items = 0; 

} 

else #31 

{ 

$order_number = $_SESSION[‘order_number’]; 

$n_items = $_SESSION[‘n_items’]; 

} 

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

{ 

if(substr($field,0,4) == “item” && $value > 0) #38 

{ 

$n_items++; 

$catalog_number = 

substr($field,4,strlen($field)-4); #42 

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

$sql_price = “SELECT price FROM Food WHERE 

catalog_number=’$catalog_number’”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_price) 

or die(“sql_price: “.mysqli_error($connect)); 

$row = mysqli_fetch_assoc($result); #49 

$sql_item = “INSERT INTO Order_Item 

(order_number,item_number,catalog_number, 

quantity,price) VALUES 

($order_number,$n_items,$catalog_number, 

$value,{$row[‘price’]})”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_item) 

or die(“sql_item: “.mysqli_error($connect)); 

} 

} 

$_SESSION[‘n_items’] = $n_items; #58 



header(“Location: ShoppingCart.php”); 

exit(); 

} 

else #62 

{ 

if(isset($_POST[‘n_end’])) #64 

{ 

if($_POST[‘Products’] == “Previous”) #66 

{ 

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

} 

else #70 

{ 

$n_start = $_POST[‘n_end’] + 1; 

} 

} 

else #75 

{ 

$n_start = 1; 

} 

$n_end = $n_start + $n_per_page -1; #79 

$connect = connect_to_db(“Vars.inc”); #80 

$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)); #84 

$n=1; 

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) #86 

{ 

foreach($row as $field => $value) #88 

{ 



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

} 

$n++; 

} 

$n_products = sizeof($products); #94 

if($n_end > $n_products) 

{ 

$n_end = $n_products; 

} 

include(“fields_products_page.inc”); 

include(“shopping_product_page.inc”); 

} 

} 

else 

{ 

$connect = connect_to_db(“Vars.inc”); #105 

$sql_cat = “SELECT DISTINCT category,type FROM Food 

ORDER BY category,type”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_cat) 

or die(“sql_cat: “.mysqli_error($connect)); 

while($row = mysqli_fetch_array($result)) #110 

{ 

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

} 

include(“fields_index_page.inc”); 

include(“catalog_index_page.inc”); 

} 

?> 

#10 Ustawia liczbę elementów wyświetlanych na stronie. 

#12 Otwiera sesję. Klient pozostaje w sesji przez cały proces składania zamówienia online. 



#14 Linie od 14 do 15 rozpoczynają blok if, który jest wykonywany, jeśli przycisk produktów znajduje 

się w tablicy $ _POST i jeśli klient wybrał kategorię. Blok if kontynuuje do linii 102. 

#17 Rozpoczyna blok if, który wykonuje się, gdy użytkownik kliknie przycisk Dodaj elementy do koszyka. 

Blok if kontynuuje do linii 61. 

#19 Uruchamia instrukcję if / else, która ustala numer zamówienia i liczbę produktów w koszyku. Jeśli 

w sesji nie zostanie znaleziony żaden numer zamówienia, blok if wstawi nowe zamówienie do bazy 

danych. Bieżąca data jest wstawiona. MySQL wstawia sekwencyjny numer zamówienia. Wiersz 27 

przechowuje numer zamówienia dla nowego zamówienia w $order_number. Wiersz 28 przechowuje 

nowy numer zamówienia w sesji. Żadne elementy nie zostały jeszcze dodane do zamówienia, więc 

$n_items jest ustawiony na 0 (zero). Jeśli zostanie znaleziony numer zamówienia, blok else pobiera z 

sesji numer zamówienia i liczbę przedmiotów znajdujących się aktualnie w koszyku. 

#36 Uruchamia pętlę foreach, która przechodzi przez tablicę $ _POST. Pętla kończy się na linii 57. 

#38 Rozpoczyna blok if, który wykonuje się dla dowolnych pól w tablicy, które zawierają w sobie 

podciąg „item” i które mają wartość większą niż 0. Wartość jest ilością, którą wprowadził użytkownik. 

Nazwa pola zawiera numer katalogowy towaru. Blok if wprowadza elementy do tabeli order_item. W 

wierszu 37 numer katalogowy jest wyodrębniany z nazwy pola. Cena jest uzyskiwana z katalogu. 

Informacje o przedmiocie są wstawiane do bazy danych. Blok if kończy się na linii 56. 

#58 Przechowuje nową liczbę elementów w sesji. 

#59 Uruchamia skrypt ShoppingCart.php, który wyświetla koszyk. 

#62 Uruchamia inny blok, który jest wykonywany, gdy wartość przycisku Produkty nie powoduje 

dodania produktów do koszyka. Wartość przycisku to Poprzedni lub Następny. Blok ustawia numery 

elementów dla pierwszego i ostatniego wyświetlanego elementu i buduje tablicę zawierającą 

informacje o produkcie ($products). Zostanie wyświetlona strona produktów. 

#103 Uruchamia inny blok, który jest wykonywany, gdy przycisk Produkty nie zostanie kliknięty. 

Użytkownik nie klika ani przycisku, ani przycisku o innej nazwie lub bez nazwy. Zostanie wyświetlona 

strona indeksu katalogu. 

Pisanie ShoppingCart.php 

Drugi skrypt aplikacji koszyka na zakupy zarządza i wyświetla koszyk. Użytkownik może zmienić ilość 

wyświetlanych pozycji. Jeśli ilość zostanie zmieniona na 0 (zero), przedmiot zostanie usunięty z 

koszyka. Skrypt jest zorganizowany za pomocą instrukcji switch, która wykonuje kod w zależności od 

wartości przycisku klikniętego przez klienta. Poniżej znajduje się przegląd struktury skryptu: 

jeśli (w sesji nie ma numeru zamówienia) 

Wyświetl komunikat, że koszyk jest pusty oraz link, który zwraca użytkownika do strony indeksu 

katalogu. 

switch (wartość przycisku o nazwie Koszyk) 

case: Cart = „Kontynuuj zakupy” 

uruchom ShopCatalog.php, który się wyświetli 

pierwsza strona indeksu katalogu. 

case: Cart = Zaktualizuj koszyk 



1. Zaktualizuj ilości w bazie danych. 

2. Usuń wszystkie elementy z 0 ilością. 

3. Ponumeruj elementy numerami kolejnymi. 

4. Wyświetl ponownie koszyk. 

case: Cart = Prześlij zamówienie 

Uruchom skrypt ProcessOrder.php, który wyświetla domyślnie formularz informacji o wysyłce: 

wyświetl koszyk 

Listing pokazuje kod ShoppingCart.php - drugiego skryptu aplikacji w aplikacji koszyka. 

<?php 

/* Program: ShoppingCart.php 

* Opis: Zarządza i wyświetla koszyk. 

*/ 

session_start(); #5 

include(“functions_main.inc”); 

if(!isset($_SESSION[‘order_number’]) 

or empty($_SESSION[‘order_number’])) #8 

{ 

echo “Shopping Cart is currently empty<br>\n 

<a href=’ShopCatalog.php’>Continue Shopping</a>\n”; 

exit(); 

} 

switch (@$_POST[‘Cart’]) #14 

{ 

case “Continue Shopping”: #16 

header(“Location: ShopCatalog.php”); 

break; 

case “Update Cart”: #19 

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

$order_number = $_SESSION[‘order_number’]; 

$n = 1; 

/* Update quantities in database */ #23 



foreach($_POST[‘quantity’] as $field => $value) 

{ 

$sql_quant = “UPDATE Order_Item SET quantity=’$value’ 

WHERE item_number= ‘$n’ 

AND order_number=’$order_number’”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_quant) 

or die(“sql_quant: “.mysqli_error($connect)); 

$n++; 

} 

/* Delete any items with zero quantity */ #33 

$sql_del = “DELETE FROM Order_Item 

WHERE quantity= ‘0.00’ 

AND order_number=’$order_number’”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_del) 

or die(“sql_del: “.mysqli_error($connect)); 

/* Renumber items in database. First, put items in an 

array. Next, delete all items from the database. Then, 

re-insert items with new item numbers. */ #41 

$sql_getnew = “SELECT * from Order_Item 

WHERE order_number=’$order_number’”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_getnew) 

or die(“sql_getnew: “.mysqli_error($connect)); 

$n_rows = mysqli_num_rows($result); 

if($n_rows < 1) #47 

{ 

echo “Shopping Cart is currently empty<br>\n 

<a href=’Catalog’>Continue Shopping</a>\n”; 

exit(); 

} 

while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) #53 

{ 



$items_new[]=$row; 

} #56 

$sql_del2 = “DELETE FROM Order_Item 

WHERE order_number=’$order_number’”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_del2) 

or die(“sql_del2: “.mysqli_error($connect)); 

for($i=0;$i<sizeof($items_new);$i++) #61 

{ 

$sql_ord = “INSERT INTO Order_Item 

(order_number,item_number,catalog_number, 

quantity,price) VALUES 

($order_number,$i+1, 

{$items_new[$i][‘catalog_number’]}, 

{$items_new[$i][‘quantity’]}, 

{$items_new[$i][‘price’]})”; 

$result = mysqli_query($connect,$sql_ord) 

or die(“sql_ord: “.mysqli_error($connect)); 

} #72 

$_SESSION[‘n_items’] = $i; #73 

include(“fields_cart.inc”); #74 

include(“table_page.inc”); 

break; 

case “Submit Order”: #77 

header(“Location: ProcessOrder.php?from=cart”); 

exit(); 

break; 

default: #81 

include(“fields_cart.inc”); 

include(“table_page.inc”); 

break; 

} 



?> 

#5 Rozpoczyna sesję, utrzymując porządek dla użytkownika. 

#7 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, gdy nie istnieje bieżące zamówienie, wyświetlając 

komunikat i link do strony indeksu katalogu. 

#14 Uruchamia instrukcję switch dla wartości przycisku o nazwie Cart.  

#16 Zaczyna blok case, który jest wykonywany, jeśli przycisk to Kontynuuj zakupy. Blok wyświetla 

stronę indeksu katalogu. 

#19 Zaczyna blok case, który jest wykonywany, jeśli przycisk to Aktualizuj koszyk. 

#23 Uruchamia pętlę foreach, która aktualizuje ilości dla każdego elementu w bazie danych. 

#33 Linie od 33 do 38 usuwają wszystkie pozycje w bazie danych z 0 ilością. 

#42 Linie od 42 do 46 wybierz pozostałe pozycje z bazy danych. 

#47 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, gdy nie znaleziono żadnych elementów w bazie danych. 

Blok if wyświetla komunikat i link do katalogu. 

#53 Uruchamia pętlę while, która tworzy nową tablicę ($ items_new) zawierającą pozostałe elementy 

pobrane z bazy danych. 

#57 Usuwa wszystkie elementy z bazy danych dla bieżącego zamówienia. 

#61 Zaczyna pętlę for, która wstawia wszystkie elementy z nowej tablicy ($ items_new), utworzonej w 

linii 53, do bazy danych z kolejnymi numerami pozycji. Pętla kończy się na linii 72. 

#73 Przechowuje bieżącą liczbę elementów w sesji. 

#74 Linie 74 i 75 wyświetlają koszyk. 

#77 Zaczyna blok sprawy, który jest wykonywany, gdy wartością przycisku jest Prześlij zamówienie. 

Blok uruchamia trzeci skrypt aplikacji koszyka: ProcessOrder.php. 

#81 Zaczyna domyślny blok obserwacji. Blok wyświetla koszyk. 

Pisanie ProcessOrder.php 

Trzeci skrypt aplikacji do koszyka na zakupy przetwarza zamówienie, gdy klient je złoży. Skrypt zbiera 

informacje o wysyłce, weryfikuje informacje wprowadzone przez klienta i wyświetla formularz 

podsumowania. Gdy klient kliknie przycisk w formularzu podsumowania, skrypt przyjmuje i przetwarza 

zamówienie oraz wyświetla stronę z potwierdzeniem. Skrypt jest zorganizowany przez szereg instrukcji 

if / elseif, wykonujących kod w zależności od nazwy i wartości przycisku klikniętego przez klienta. 

Poniżej znajduje się przegląd struktury skryptu: 

jeśli (w sesji nie ma numeru zamówienia) 

Wyświetl komunikat, że koszyk jest pusty i link do niego 

zwraca użytkownika do strony indeksu katalogu. 

if (skrypt zaczął się od koszyka) 

Wyświetl formularz informacji o wysyłce 



elseif (nazwa przycisku = „Podsumowanie”) 

1. Sprawdź formularz pod kątem pustych pól. Jeśli zostaną znalezione puste miejsca, 

ponownie wyświetl formularz. 

2. Sprawdź format pól formularza. Jeśli zostaną znalezione nieprawidłowe dane, 

ponownie wyświetl formularz. 

3. Wstaw informacje o wysyłce do bazy danych zamówień. 

4. Wyświetl formularz podsumowania. 

elseif (nazwa przycisku = „Wyślij”) 

1. Zaktualizuj ilości w bazie danych 

2. Usuń wszystkie elementy z 0 ilością. 

3. Ponumeruj elementy numerami kolejnymi 

4. Wyświetl ponownie koszyk 

elseif (nazwa przycisku = „końcowy”) 

switch (wartość przycisku) 

case: „Kontynuuj zakupy” 

Uruchom ShopCatalog.php 

case: Anuluj zamówienie 

Wyświetl stronę internetową anulowania 

Zniszcz sesję 

case: Prześlij zamówienie 

Ustaw status zamówienia na przesłane 

Przetwarzaj informacje o kredycie 

Wyślij zamówienie do wypełnienia 

Wyświetl stronę internetową potwierdzenia zamówienia 

Listing pokazuje kod ProcessOrder.php - trzeciego skryptu aplikacji w aplikacji zamówień online 

<?php 

/* Program name: ProcessOrder.php 

* Opis: Przetwarza zamówienie po jego przesłaniu 

*/ 

session_start(); #5 

include(“functions_main.inc”); 



if(!isset($_SESSION[‘order_number’])) #7 

{ 

echo “No order number found<br>\n”; 

header(“Location: ShopCatalog.php”); 

exit(); 

} 

if(@$_GET[‘from’] == “cart”) #13 

{ 

include(“fields_ship_info.inc”); 

include(“single_form.inc”); 

exit(); 

} 

elseif(isset($_POST[‘Summary’])) #19 

{ 

foreach($_POST as $field => $value) #21 

{ 

if ($value == “”) 

{ 

$blanks[] = $field; 

} 

} 

if(isset($blanks)) 

{ 

$message = “The following fields are blank. 

Please enter the required information: “; 

foreach($blanks as $value) 

{ 

$message .=”$value, “; 

} 

extract($_POST); 

include(“fields_ship_info.inc”); 



include(“single_form.inc”); 

exit(); 

} 

foreach($_POST as $field => $value) #41 

{ 

if($field != “Summary”) 

{ 

if(eregi(“name”,$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)) 

{ 

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

{ 

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

} 

} 

if(eregi(“cc_number”,$field)) 

{ 

$value = trim($value); 

$value = ereg_replace(‘ ‘,’’,$value); 

$value = ereg_replace(‘-’,’’,$value); 

$_POST[‘cc_number’] = $value; 

if($_POST[‘cc_type’] == “visa”) 

{ 

if(!ereg(“^[4]{1,1}[0-9]{12,15}$”,$value)) 

{ 

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

} 



} 

elseif($_POST[‘cc_type’] == “mc”) 

{ 

if(!ereg(“^[5]{1,1}[0-9]{15,15}$”,$value)) 

{ 

$errors[] = “$value is not a valid 

MasterCard number. “; 

} 

} 

else 

{ 

if(!ereg(“^[3]{1,1}[0-9]{14,14}$”,$value)) 

{ 

$errors[] = “$value is not a valid 

American Express number. “; 

} 

} 

} 

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

} 

} 

if(@is_array($errors)) 

{ 

$message = “”; 

foreach($errors as $value) 

{ 

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

} 

include(“fields_ship_info.inc”); 

include(“single_form.inc”); 

exit(); 



} #132 

/* Process data when all fields are correct */ 

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

{ 

if(!eregi(“cc_”,$field) && $field != “Summary” ) #136 

{ 

$value = addslashes($value); 

$updates[] = “$field = ‘$value’”; 

} 

} 

$update_string = implode($updates,”,”); #142 

$sql_ship = “UPDATE Customer_Order SET $update_string 

WHERE order_number=’{$_SESSION[‘order_number’]}’”; 

$cxn = connect_to_db(“Vars.inc”); 

$result = mysqli_query($cxn,$sql_ship) 

or die(mysqli_error($cxn)); 

extract($_POST); #148 

include(“fields_summary.inc”); 

include(“summary_page.inc”); 

} 

elseif(isset($_POST[‘Ship’])) #152 

{ 

include(“fields_ship_info.inc”); 

include(“single_form.inc”); 

} 

elseif(isset($_POST[‘Final’])) #157 

{ 

switch ($_POST[‘Final’]) #159 

{ 

case “Continue Shopping”: #161 

header(“Location: ShopCatalog.php”); 



break; 

case “Cancel Order”: #164 

#include(“fields_cancel.inc”); 

#include(“cancel_message.inc”); 

unset($_SESSION[‘order_number’]); 

session_destroy(); 

exit(); 

break; 

case “Submit Order”: #171 

$cxn = connect_to_db(“Vars.inc”); 

$sql = “UPDATE Customer_Order SET submitted=’yes’ 

WHERE order_number=’{$_SESSION[‘order_number’]}’”; 

$result = mysqli_query($cxn,$sql) 

or die(“Error: “.mysqli_error($cxn)); 

#processCCInfo(); #177 

#sendOrder(); 

#include(“fields_accept.inc”); #179 

#include(“accept_message.inc”); 

#email(); #181 

session_destroy(); #182 

break; 

} 

} 

?> 

#5 Rozpoczyna sesję dla bieżącego zamówienia. 

#7 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nie ma aktualnego zamówienia. Wyświetla komunikat 

i link do katalogu. 

#13 Rozpoczyna blok if, który wykonuje się, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij zamówienie w 

koszyku. Blok wyświetla formularz informacji o wysyłce. 

#19 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk o nazwie 

podsumowanie, czyli przycisk, który wyświetla Kontynuuj w formularzu informacji o wysyłce. Blok 

elseif przetwarza informacje z formularza informacji o wysyłce. Linie od 21 do 132 sprawdzają pola 

formularza. 



#21 Linie od 21 do 40 sprawdzają puste pola i ponownie wyświetlają formularz, jeśli zostaną puste. 

#41 Linie od 41 do 132 sprawdzają format informacji wprowadzonych przez użytkownika. Formularz 

zostanie wyświetlony ponownie z komunikatem o błędzie, jeśli zostaną znalezione nieprawidłowe 

formaty. 

#134 Uruchamia pętlę foreach, która tworzy tablicę o nazwie $update, która zawiera informacje o 

wysyłce. Ta tablica jest używana później do zbudowania instrukcji SQL, która dodaje informacje o 

wysyłce do bazy danych. 

#136 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli pole nie zawiera informacje o karcie kredytowej. Ta 

aplikacja nie przechowuje informacji o karcie kredytowej w bazie danych. W związku z tym klient musi 

ponownie wprowadzić dane karty kredytowej, jeśli są ponownie potrzebne. 

#142 Tworzy ciąg zawierający informacje o wysyłce. 

#143 Linie od 143 do 147 tworzą i wykonują instrukcję SQL, która dodaje informacje o wysyłce do bazy 

danych. 

#148 Linie od 148 do 150 wyświetlają podsumowującą stronę internetową. 

#152 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy przycisk ma nazwę Ship. Ten warunek jest 

spełniony, gdy użytkownik kliknie przycisk Edytuj informacje o wysyłce na stronie podsumowania. Blok 

wyświetla formularz informacji o wysyłce z informacjami o wysyłce, które są obecnie przechowywane 

w bazie danych. 

#157 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk o nazwie 

Ostateczny. Te przyciski są wyświetlane na stronie podsumowania. 

#159 Uruchamia instrukcję switch na podstawie tego, który przycisk Final użytkownik kliknie. 

#161 Uruchamia blok sprawy, który jest wykonywany, gdy wartość przycisku to Kontynuuj zakupy. Blok 

uruchamia skrypt ShopCatalog.php, który wyświetla stronę indeksu katalogu. 

#164 Uruchamia blok sprawy, który jest wykonywany, gdy wartość przycisku to Anuluj zamówienie. 

Blok wyświetla stronę internetową anulowania, zawierającą dwa pliki i niszczy sesję. Zauważ, że dwie 

instrukcje dołączania mają znak komentarza (#) na początku wiersza. Te dwa stwierdzenia zostały 

skomentowane, ponieważ strona internetowa poświęcona anulowaniu nie jest podana w tym rozdziale 

ze względu na oszczędność miejsca. Musisz opracować stronę anulowania, która jest specyficzna dla 

Twojego zamówienia. 

#171 Uruchamia blok sprawy, który jest wykonywany, gdy wartość przycisku to Prześlij zamówienie. 

Blok ustawia status zamówienia na Przesłane = „tak”. 

#177 Wywołuje funkcję przetwarzającą informacje o karcie kredytowej. Nie udostępniam tej funkcji, 

ponieważ zależy to od tego, z której firmy przetwarzającej karty kredytowe korzystasz. Firma dostarczy 

ci informacje potrzebne do napisania funkcji. Zasadniczo funkcja wysyła informacje o kredycie do firmy 

i otrzymuje od nich kod, który akceptuje lub odrzuca opłatę kredytową. Zauważ, że instrukcja na liście 

ma znak komentarza (#) na początku wiersza, więc tak naprawdę nie jest wykonywana. To tylko po to, 

aby pokazać możliwe oświadczenie do użycia. 

#178 Wywołuje funkcję, która wysyła informacje o zamówieniu do osoby / działu odpowiedzialnego za 

wypełnienie i wysyłkę zamówienia. Ta funkcja zależy od procedur wewnętrznych. Ta funkcja może 



wysłać powiadomienie e-mail do działu wysyłki lub proces może być zupełnie inny. To oświadczenie 

zostało również skomentowane, ponieważ nie udostępniam tej funkcji. 

#179 Wyświetla stronę internetową z potwierdzeniem zamówienia (lub nieakceptowaną), dołączając 

dwa pliki. Pliki nie są udostępniane, więc instrukcje dołączania są komentowane. Musisz napisać 

własne pliki, które chcesz dołączyć do tej lokalizacji. 

#181 Wywołuje funkcję, która wysyła wiadomość e-mail do klienta. To wywołanie funkcji jest 

komentowane, ponieważ nie udostępniam funkcji e-mail. Musisz napisać funkcję, która tworzy i wysyła 

wiadomość elektroniczną dotyczącą Twojej firmy. 

#182 Niszczy sesję. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian w zamówieniu po kliknięciu 

przycisku Prześlij zamówienie na stronie podsumowania. 

Tworzenie aplikacji koszyka: 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 koszyka na zakupy musi wyświetlać produkty z katalogu. Przechowuje wybory klienta w 

koszyku. Przechowuje informacje o wysyłce zamówienia i zamówionych produktach w bazie danych. 

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

* Katalog: Klasa Catalog zwraca i wyświetla informacje o produkcie w razie potrzeby. 

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

udostępnia kontener, w którym przechowywane są dane. 

* Przedmiot: Klient zamawia przedmioty. Produkty są przechowywane w koszyku i przechowywane w 

bazie danych zamówień. Klasa przedmiotu przechowuje i pobiera informacje o przedmiocie. 

* ShoppingCart: koszyk zawiera przedmioty aktualnie wybrane przez klienta. Klient może dodawać i 

usuwać przedmioty z koszyka. 

* Zamówienie: Informacje o wysyłce i kredytach dla zamówienia muszą być powiązane z pozycjami w 

zamówieniu. Klasa Order przechowuje i pobiera wszystkie informacje o zamówieniu przechowywanym 

w bazie danych. 

* WebForm: formularz służy do zbierania informacji o wysyłce i kredytach od klienta. Klasa WebForm 

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

* WebPage: klasa WebPage wyświetla stronę internetową, która zawiera informacje ze zmiennych 

PHP. Klasa WebPage jest często używana w tej książce, ilekroć trzeba wyświetlić stronę internetową. 

* E-mail: Aplikacja wysyła wiadomość e-mail do klientów, gdy składają zamówienie, informując ich, że 

zamówienie zostało zaakceptowane, oraz inne informacje o ich zamówieniach. Klasa Email zawiera 

wiadomość e-mail i zarządza nią. 

Pisanie klasy Catalog 

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

Klasa Catalog zwraca lub wyświetla informacje o produkcie w razie potrzeby. Klasa Catalog została 



opisana  w części wcześniej Dodałem do klasy dwie dodatkowe metody aplikacji koszyka. Opisuję nowe 

metody getName i getPrice, w dalszej części tej sekcji. Metody zapewnione przez klasę Catalog to: 

* Konstruktor: Tworzy połączenie z bazą danych MySQL. Konstruktor oczekuje, że zostanie przekazana 

nazwa pliku zawierającego nazwę hosta, nazwę konta i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do 

MySQL. Poniższa instrukcja tworzy obiekt bazy danych: 

$db = nowa baza danych („Vars.inc”); 

* useDatabase: Wybiera bazę danych i przechowuje nazwę bazy danych. Metoda oczekuje podania 

nazwy bazy danych. Sprawdza, czy baza danych istnieje, i zwraca komunikat, jeśli baza danych nie 

istnieje. 

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

* getName: zwraca nazwę produktu. Ta metoda oczekuje, że zostanie przekazany numer katalogowy. 

Ta metoda została dodana w tym rozdziale. 

* getPrice: zwraca cenę. Ta metoda oczekuje, że zostanie przekazany numer katalogowy. Ta metoda 

została dodana w tym rozdziale. 

function getName($catalog_number) 

{ 

if(ereg(“[0-9]*”,$catalog_number)) 

{ 

$sql = “SELECT name,type FROM Food 

WHERE catalog_number=’$catalog_number’”; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“$catalog_number is not a 

catalog number.”); 

exit(); 

} 

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

{ 

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

exit(); 

} 

$name = $result->fetch_assoc(); 

return “{$name[‘name’]}”.” {$name[‘type’]}”; 



} 

function getPrice($catalog_number) 

{ 

if(ereg(“[0-9]*”,$catalog_number)) 

{ 

$sql = “SELECT price FROM Food 

WHERE catalog_number=’$catalog_number’”; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“$catalog_number is not a 

catalog number.”); 

exit(); 

} 

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

{ 

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

exit(); 

} 

$price = $result->fetch_assoc(); 

return “{$price[‘price’]}”; 

} 

Metoda getName 

Metoda getName zwraca nazwę produktu sformatowaną jako nazwa typu odstępu. Na przykład w tej 

aplikacji metoda zwraca Delicious Apple lub Mandarin Orange. Metoda sprawdza, czy przekazany mu 

numer katalogowy zawiera tylko liczby. W przypadku innych aplikacji numer katalogowy może mieć 

inny format, który zawiera litery lub inne znaki. Instrukcja if musi przetestować format numeru 

katalogowego tak szczegółowo, jak to możliwe. Jeśli numer katalogowy ma poprawny format, 

budowane jest zapytanie SQL, aby je wybrać potrzebne informacje z bazy danych. Zapytanie jest 

wykonywane. Informacje zwrócone przez zapytanie są dodawane do ciągu o poprawnym formacie. 

Sformatowane informacje są zwracane. Możesz wywołać tę metodę w następujący sposób: 

$product_name = $catalog-> getName („1004”); 

gdzie „1004” to numer katalogowy produktu. 

Metoda getPrice 



Metoda getPrice zwraca cenę produktu. Zapytanie SQL jest budowane w celu wybrania ceny z bazy 

danych i wykonywane. Metoda zwraca cenę. Składnia wywołania metody jest pokazana tutaj: 

$product_price = $catalog-> getPrice ($ numer_katalogu); 

Pisanie klasy Item 

Klasa Item jest klasą podstawową. Klient zamawia przedmioty. Obiekt pozycji przechowuje i pobiera 

informacje o elemencie wybranym przez klienta. 

Właściwości 

Właściwości elementu przechowują informacje o elemencie. Właściwości to: 

private $catalog_number; 

private $quantity; 

private $name; 

private $price; 

Pierwsza właściwość to liczba potrzebna do zlokalizowania elementu w bazie danych katalogu. Druga 

właściwość to ilość towaru wprowadzona przez klienta. Pozostałe właściwości to nazwa i cena 

produktu, informacje uzyskane z katalogu. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy Item. Po liście kodów można znaleźć szczegółowe informacje na 

temat każdej metody. 

<?php 

/* Name: Item.class 

* Opis: Reprezentuje element w zamówieniu. 

*/ 

class Item 

{ 

private $catalog_number; 

private $quantity; 

private $name; 

private $price; 

function __construct($cat_no,$quantity) 

{ 

if(is_string($cat_no) && is_numeric($quantity)) 

{ 

$this->quantity = $quantity; 



$this->catalog_number = $cat_no; 

$cat = new Catalog(“Vars.inc”); 

$cat->selectCatalog(“OnlineOrders”); 

$this->name = $cat->getName($cat_no); 

$this->price = $cat->getPrice($cat_no); 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Parameter is not a valid 

catalog number and quantity”); 

} 

} 

function getCatalogNumber() 

{ 

return $this->catalog_number; 

} 

function getQuantity() 

{ 

return $this->quantity; 

} 

function getPrice() 

{ 

return $this->price; 

} 

function getName() 

{ 

return $this->name; 

} 

} 

?> 

Konstruktor 



Konstruktor zbiera i przechowuje informacje o elemencie. numer katalogowy i ilość są przekazywane 

po utworzeniu nowego produktu. Konstruktor przechowuje numer katalogowy i ilość we 

właściwościach elementu. Konstruktor pobiera pozostałe dwie właściwości z bazy danych katalogu i 

przechowuje je we właściwościach elementu. Element tworzony jest w następujący sposób: 

$item1 = new Item(5007,3) 

getCatalogNumber, getQuantity, getPrice, getName 

Te metody zwracają określone informacje o produkcie. Metody są stosowane w następujący sposób: 

$price = getPrice (); 

Pisanie klasy ShoppingCart 

Koszyk jest głównym składnikiem aplikacji koszyka na zakupy. Przechowuje elementy aktualnie 

wybrane przez klienta. 

Właściwości 

Właściwości koszyka przechowują elementy w koszyku wraz z informacjami potrzebnymi dla koszyka, 

aby poprawnie wyświetlić koszyk. 

private $items = array(); 

private $message; 

private $n_items = 0; 

Pierwsza właściwość to tablica obiektów, która zawiera elementy aktualnie przechowywane w 

koszyku. Druga właściwość to komunikat, który pojawia się, gdy wyświetlany jest koszyk. Trzecią 

właściwością jest liczba przedmiotów aktualnie przechowywanych w koszyku. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy ShoppingCart. Każdą metodę szczegółowo opisuję po liście kodów. 

<?php 

/* Name: ShoppingCart.class 

* Opis: Tworzy koszyk - strukturę, która 

* zawiera przedmioty. 

*/ 

class ShoppingCart 

{ 

private $items = array(); 

private $message; 

private $n_items = 0; 

function __construct() 

{ 



if(isset($_SESSION[‘items’])) 

{ 

$this->items = $_SESSION[‘items’]; 

$this->n_items = sizeof($this->items); 

} 

$this->message = “Shopping Cart contains 

{$this->n_items} items.”; 

} 

function addItem(Item $item) 

{ 

$this->items[] = $item; 

$_SESSION[‘items’] = $this->items; 

$this->n_items++; 

$this->message = “Shopping Cart contains 

{$this->n_items} items.”; 

} 

function getAllItems() 

{ 

return $this->items; 

} 

function getMessage() 

{ 

return $this->message; 

} 

function displayCart($file_fields,$file_page) 

{ 

include($file_fields); 

include($file_page); 

} 

function updateCart($new_array) 

{ 



if(is_array($new_array)) 

{ 

foreach($new_array as $field => $value) 

{ 

if(ereg(“item”,$field) && $value > 0) #51 

{ 

$cat_no = substr($field,4); 

$items_new[] = new Item($cat_no,$value); 

} 

} 

$this->items = @$items_new; 

$_SESSION[‘items’] = $this->items; 

$this->n_items = sizeof($this->items); 

$this->message = “Shopping Cart contains 

{$this->n_items} items.”; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Parameter is not an array”); 

} 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor ustawia trzy właściwości. Domyślne wartości ustawiają pustą tablicę, a liczba elementów 

wynosi 0. Konstruktor szuka tablicy elementów w sesji. Jeśli go znajdzie, przechowuje go we 

właściwości $items i ustawia liczbę elementów na rozmiar tablicy. Jeśli w sesji nie są przechowywane 

żadne elementy, właściwości zachowują domyślne ustawienia pustego koszyka. Trzecia właściwość, 

$message, jest ustawiona na ciąg tekstowy, który pokazuje liczbę elementów w koszyku. Obiekt jest 

tworzony bez przekazywania żadnych argumentów, jak następuje: 

$cart = new ShoppingCart (); 

Po utworzeniu koszyk jest nowy i pusty lub zawiera elementy zapisane dla sesji. 

Dodaj Przedmiot 



Metoda addItem dodaje element do koszyka. Oczekuje otrzymania obiektu przedmiotu. Dodaje 

element do tablicy elementów i zapisuje nową tablicę w zmiennej sesji. Ta metoda zwiększa również 

liczbę przechowywanych elementów i aktualizuje wiadomość o nową liczbę elementów. Korzystasz z 

tej metody w następujący sposób: 

$cart-> addItem ($ item5); 

gdzie zmienna $item5 zawiera obiekt elementu. 

getAllItems, getMessage 

Metody getAllItems i getMessage otrzymują określone właściwości. Metoda getAllItems zwraca tablicę 

obiektów przedmiotów przechowywanych we właściwościach koszyka. Metoda getMessage zwraca 

zapisaną wiadomość. Żadna z metod nie oczekuje na przekazanie argumentu. 

displayCart 

Metoda displayCart wyświetla koszyk na stronie internetowej. Nazwy plików, które zawierają pola i 

definiują stronę, są przekazywane do metody. Możesz użyć tych metod w następujący sposób: 

$cart = new ShoppingCart (); 

$cart-> displayCart („fields_cart-oo.inc”, „table_page.inc”); 

updateCart 

Metoda updateCart aktualizuje istniejący koszyk. Oczekuje, że tablica zawierająca informacje o 

wszystkich przedmiotach znajdzie się w zaktualizowanym koszyku. Metoda zastępuje istniejącą tablicę 

elementów nową tablicą elementów utworzoną z informacji przekazanych do metody. Tablica 

przekazana do metody powinna zawierać klucze w formacie itemnnnn, gdzie nnnn jest numerem 

katalogowym elementu. Wartość jest ilością dla towaru. Przykładowa tablica może zawierać 

następujące elementy: 

$item_array [item1003] = 1 

$item_array [item27] = 2.5 

$item_array [item673] = 1,7 

Tablica $_POST (wysyłana, gdy użytkownik kliknie przycisk wysyłania na stronie internetowej koszyka) 

zawiera podobne elementy, takie jak: 

$item_array [item1003] = 1 

$item_array [item27] = 2.5 

Dla każdego elementu w tablicy metoda wyodrębnia numer katalogowy z klucza, przekazuje numer 

katalogowy i ilość do utworzenia obiektu pozycji i dodaje nowy obiekt pozycji do tablicy obiektów. Po 

dodaniu wszystkich elementów do nowej tablicy obiektów nowa tablica jest przechowywana we 

właściwości obiektu $ items oraz w zmiennej sesji. Liczba elementów jest zwiększana i przechowywana. 

Pisanie klasy Database 

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

Metody zapewnione przez klasę Database to: 



* Konstruktor: Tworzy połączenie z bazą danych MySQL. Konstruktor oczekuje podania nazwy pliku, w 

którym przechowywane są nazwa hosta, nazwa konta i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do 

MySQL. Obiekt bazy danych jest tworzony za pomocą następującej instrukcji: 

$db = new Database(“Vars.inc”); 

* useDatabase: Wybiera bazę danych i przechowuje nazwę bazy danych. Metoda oczekuje podania 

nazwy bazy danych. Sprawdza, czy baza danych istnieje, i zwraca komunikat, jeśli baza danych nie 

istnieje. 

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

Pisanie klasy Order 

Zamówienie zawiera wszystkie informacje potrzebne do sfinalizowania zakupu klienta. Zawiera 

informacje o wysyłce i kredytach oraz informacje o każdym zamówionym przedmiocie. Informacje o 

zamówieniu są przechowywane w bazie danych. 

Właściwości 

Właściwości zamówienia przechowują informacje o zamówieniu. Właściwości to: 

private $order_number; 

private $cxn; 

private $table; 

Pierwszą właściwością jest liczba potrzebna do zidentyfikowania zamówienia w bazie danych. 

Pozostałe dwie właściwości zawierają informacje potrzebne do uzyskania dostępu do zamówienia w 

bazie danych. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy Order. Po liście kodów można znaleźć dyskusję na temat każdej 

metody. 

<?php 

/* Class: Order 

*  Opis: klasa przechowująca zamówienia. 

*/ 

class Order 

{ 

private $order_number; 

private $order_info; 

private $order_items=array(); 

private $cxn; 

private $table; 



function __construct(mysqli $cxn,$table) 

{ 

$this->cxn = $cxn; 

if(is_string($table)) 

{ 

$this->table = $table; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“$table is not a 

valid table name.”); 

} 

} 

function createOrder() 

{ 

$today = date(“Y-m-d”); 

$sql = “INSERT INTO $this->table 

(order_date) VALUES (‘$today’)”; 

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

{ 

$this->order_number = $this->cxn->insert_id; 

$_SESSION[‘order_number’] = $this->order_number; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Database is not available. 

Try again later”); 

} 

} 

function getOrderNumber() 

{ 



return $this->order_number; 

} 

function addCart(ShoppingCart $cart) 

{ 

foreach($cart->getAllItems() as $n => $item) 

{ 

$cat_no = $item->getCatalogNumber(); 

$quantity = $item->getQuantity(); 

$price = $item->getPrice(); 

$sql = “INSERT INTO Order_Item 

(order_number,catalog_number, 

quantity,item_number,price) 

VALUES 

($this->order_number,$cat_no, 

$quantity,($n+1),$price)”; 

$result = $this->cxn->query($sql); 

} 

} 

function selectOrder($order_number) 

{ 

if(is_int($order_number)) 

{ 

$this->order_number = $order_number; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“$order_number 

is not an integer.”); 

} 

} 

function getOrderInfo() 



{ 

$sql = “SELECT * FROM $this->table 

WHERE order_number=’$this->order_number’”; 

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

{ 

return $result->fetch_assoc(); 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Database is not available. 

Try again later”); 

} 

} 

function getItemInfo() 

{ 

$sql = “SELECT item_number,catalog_number,quantity,price 

FROM order_item 

WHERE order_number=’$this->order_number’”; 

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

{ 

$n=1; 

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

{ 

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

{ 

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

} 

$cat = new Catalog(“Vars.inc”); 

$cat->selectCatalog(“OnlineOrders”); 

$item[$n][‘name’] = 

$cat->getName($item[$n][‘catalog_number’]); 



$n++; 

} 

return $item; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Database is not available. 

Try again later”); 

} 

} 

function updateOrderInfo($data) 

{ 

if(!is_array($data)) 

{ 

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

exit(); 

} 

$sql = “UPDATE $this->table SET “; 

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

{ 

if(ereg(“ship”,$field) || $field == “phone” 

|| $field == “email”) 

{ 

$data_array[] = “$field=’$value’”; 

} 

} 

$sql .= implode($data_array,’,’); 

$sql .= “WHERE order_number=’$this->order_number’”; 

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

{ 

throw new Exception(“Database is not available. 



Try again later”); 

} 

return true; 

} 

function displayOrderSummary($field_info,$field_page) 

{ 

$data = $this->getOrderInfo(); 

$items = $this->getItemInfo(); 

extract($data); 

if(is_string($field_info) and is_string($field_page)) 

{ 

include($field_info); 

include ($field_page); 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Requires two valid filenames.”); 

} 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor przechowuje informacje potrzebne do połączenia z bazą danych. Oczekuje, że zostanie 

przekazane połączenie i nazwa tabeli. Połączenie to połączenie z bazą danych zapewniane przez obiekt 

bazy danych. Konstruktor przechowuje informacje we właściwościach zamówienia. Możesz utworzyć 

obiekt zamówienia w następujący sposób: 

$db = new Database(“Vars.inc”); 

$db->selectDatabase(“OnlineOrders”); 

$order = new Order($db->getConnection(),”Customer_Order”); 

createOrder 

Metoda createOrder wstawia nowe zamówienie do bazy danych zamówień za pomocą zapytania SQL. 

Dzisiejsza data jest przechowywana. Funkcja AUTO_INCREMENT MySQL tworzy numer zamówienia. 



Nowy numer zamówienia jest przechowywany we właściwości zamówienia i w zmiennej sesji. Metoda 

zwraca true, jeśli zamówienie zostało pomyślnie utworzone. 

selectOrder 

Metoda selectOrder ustawia numer zamówienia w Zamówieniu na numer zamówienia przekazany do 

niego. Wszelkie informacje pozyskane później z bazy danych są pobierane na podstawie właściwości 

numeru zamówienia.  

addCart 

Metoda addCart dodaje do zamówienia wszystkie elementy z koszyka. Metoda oczekuje, że zostanie 

przekazany obiekt ShoppingCart. Metoda wykorzystuje pętlę foreach do przechodzenia przez 

wszystkie elementy w koszyku. Informacje z każdego obiektu pozycji służą do zbudowania zapytania 

SQL, które wstawia element do tabeli order_item. 

getOrderInfo 

Metoda getOrderInfo zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą wszystkie informacje z tabeli 

customer_order. Zawiera nazwę i adres, telefon, datę utworzenia i inne informacje na poziomie 

zamówienia. Tworzy zapytanie SQL SELECT, które zaznacza wszystkie informacje. Nie oczekuje się 

żadnego parametru. 

getItemInfo 

Metoda getItemInfo zwraca tablicę wielowymiarową zawierającą wszystkie informacje dla wszystkich 

pozycji w zamówieniu. Informacje dla każdego elementu w tablicy obejmują wszystkie pola z tabeli 

order_item w bazie danych oraz nazwę produktu pobraną z katalogu. Metoda wykonuje zapytanie, 

które pobiera wszystkie informacje z tabeli order_item. Pętla while przetwarza kolejno każdy wiersz 

pozycji. Pętla foreach działa dla każdego wiersza, dodając każde pole do elementu tablicy, co powoduje 

powstanie tablicy wielowymiarowej. Po zakończeniu pętli foreach metoda pobiera nazwę produktu z 

katalogu i dodaje ją do tablicy. 

updateOrderInfo 

Metoda updateOrderInfo aktualizuje informacje o wysyłce w custome_order bazy danych. Metoda 

oczekuje tablicy informacji o wysyłce, takiej jak tablica $_POST z formularza informacji o wysyłce. 

Zapytanie SQL UPDATE jest tworzone na podstawie danych w tablicy danych $. Zapytanie jest 

budowane z sekcją otwierającą i frazami dla każdego pola, takimi jak ship_name = John Smith. Każda 

fraza aktualizacji jest dodawana do nowej tablicy $data_array. Po przetworzeniu wszystkich pól i 

dodaniu ich do nowej tablicy funkcja implode służy do konwersji tablicy na ciąg odpowiedni do użycia 

w zapytaniu. Klauzula WHERE jest następnie dodawana na końcu zapytania. Metodę można 

zastosować z instrukcją podobną do następującej: 

$order-> updateOrderInfo ($ _ POST); 

updateOrderInfo zwraca wartość true, gdy informacje zostaną pomyślnie zaktualizowane. 

displayOrderSummary 

Metoda displayOrderSummary wyświetla podsumowanie zamówienia. Przekazywane są nazwy dwóch 

plików, które definiują stronę podsumowania. Strona podsumowania jest wyświetlana z 

uwzględnieniem dwóch plików. 

Pisanie klasy WebForm 



WebForm służy do wyświetlania i przetwarzania formularza informacji o wysyłce. Klasa WebForm 

została stworzona wcześniej. Metody klasy WebForm używane przez skrypt aplikacji koszyka na zakupy 

to: 

* Konstruktor: Przechowuje właściwości potrzebne do poprawnego wyświetlenia formularza. 

Wymagane są dwa pliki - plik informacyjny i plik określający wygląd i działanie. Dwie nazwy plików są 

przekazywane, gdy obiekt WebForm jest tworzony i przechowywany w dwóch właściwościach. Dane 

dla pól formularza można przekazać, ale można je pominąć, a pola formularza będą puste. Możesz 

utworzyć obiekt za pomocą jednej z następujących instrukcji: 

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

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

* displayForm: Ta metoda wyświetla formularz. Wyodrębnia dane z właściwości $data, w której są 

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

wyświetlić bez żadnych danych. Formularz jest wyświetlany przez dołączenie dwóch plików, które go 

definiują. Te dwa pliki mogą definiować dowolny typ formularza, z polami i elementami, których chcesz 

użyć. W przypadku tej aplikacji korzystam z plików, które opisałem wcześniej w tym rozdziale - fields_ 

ship_info-oo.inc i single_form.inc - które definiują formularz informacji o wysyłce 

* checkForBlanks: Sprawdza każde pole w formularzu, aby zobaczyć, czy zawiera informacje. Jeśli 

metoda znajdzie nieprawidłowe puste pola, zwraca tablicę zawierającą nazwy pól pustych pól. 

* VerifyData: Ta metoda 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. Ta 

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

informacji dozwolonych w tym polu. Jeśli w dowolnych polach zostaną znalezione nieprawidłowe dane, 

metoda zwraca tablicę zawierającą komunikaty identyfikujące problemy. 

* 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. Funkcja strip_tags usuwa z łańcucha wszelkie tagi HTML, ważne dla bezpieczeństwa. 

Pisanie klasy WebPage 

Używam klasy WebPage, ilekroć muszę wyświetlić stronę internetową. Obiekt WebPage to strona 

internetowa, która wyświetla informacje w zmiennych PHP wraz z kodem HTML. Kod definiujący stronę 

internetową znajduje się w osobnym pliku. Dołącz plik, aby wyświetlić stronę internetową. Klasa 

WebPage obejmuje następujące metody: 

* Konstruktor: Przechowuje nazwę pliku i dane potrzebne do wyświetlenia strony. Oczekuje się, że 

zostanie przekazana nazwa pliku zawierającego kod HTML definiujący stronę internetową. Oczekuje 

również, że zostanie przekazana tablica zawierająca wszelkie dane, które muszą zostać wyświetlone na 

stronie. Obiekt WebPage można utworzyć za pomocą instrukcji podobnej do następującej: 

$web_page1 = new WebPage(“define_page.inc”,$data); 

* displayPage: Wyświetla stronę internetową. Metoda wyodrębnia informacje z tablicy danych $ i 

zawiera plik HTML. 

Pisanie klasy e-mail 



Po tym, jak klient pomyślnie złoży zamówienie, aplikacja wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem 

na adres e-mail podany przez klienta.  

Pisanie skryptu aplikacji koszyka na zakupy 

Po napisaniu całego kodu klasy wymaganego dla aplikacji koszyka, piszesz skrypt aplikacji, który tworzy 

obiekty i wykorzystuje je do zapewnienia funkcjonalności aplikacji. Skrypt aplikacji jest zorganizowany 

jako instrukcja if z zagnieżdżonymi instrukcjami if. Instrukcje if są wykonywane na podstawie nazwy i 

wartości przycisków przesyłania. Tabela pokazuje przyciski używane w całej aplikacji. Tabela pokazuje 

tekst wyświetlany na przycisku, stronę internetową, na której pojawia się przycisk, oraz nazwę nadaną 

przyciskowi w znaczniku wejściowym. 

Przyciski wyświetlane przez aplikację koszyka 

Wyświetla :  Strona internetowa : Nazwa 

Wybierz katalog :  Indeks kategorii :  Produkty 

Kontynuuj zakupy :  Katalog Produktów :  (bez nazwy) 

Kontynuuj zakupy : Koszyk : (bez nazwy) 

Kontynuuj zakupy : Podsumowanie zakupów : (bez nazwy) 

Dodaj produkty do koszyka:  Katalog Produktów : Koszyk 

Poprzednio : Koszyk produktów : Koszyk 

Następny :  Koszyk produktów : Koszyk 

Prześlij Zamówienie : Koszyk : Wysyłka 

Zaktualizuj koszyk : Koszyk : Koszyk 

Kontynuuj :  Formularz informacji o wysyłce : Podsumowanie 

Edytuj podsumowanie :  Podsumowanie : Wysyłka 

Prześlij zamówienia : Podsumowanie :  Ostateczne 

Anuluj zamówienia : Podsumowanie  : Ostateczne 

Poniższy tekst zawiera ogólny przegląd skryptu aplikacji: 

if (Nazwa przycisku = Produkty) 

Wyświetl stronę katalogu produktów dla wybranej kategorii. 

elseif (nazwa przycisku = koszyk) 

if (przycisk = Aktualizuj koszyk) 

1. Zaktualizuj przedmioty i ilości w koszyku. 

2. Wyświetl koszyk. 

elseif (Przycisk = Dodaj przedmioty do koszyka) 

1. Dodaj wybrane elementy do koszyka. 



2. Wyświetl koszyk. 

elseif (nazwa przycisku = wysyłka) 

1. Jeśli istnieje aktualne zamówienie, uzyskaj numer zamówienia z 

zmienna sesji. Jeśli nie, utwórz nowe zamówienie. 

2. Wyświetl formularz informacji o wysyłce. 

elseif (Nazwa przycisku = Podsumowanie) 

1. Sprawdź informacje w formularzu, czy są puste. Jeśli znaleziono puste miejsca, 

ponownie wyświetl formularz z komunikatem o błędzie. 

2. Sprawdź informacje w formularzu, czy są prawidłowe. Gdyby 

znaleziono nieprawidłowe informacje, ponownie wyświetl formularz z błędem 

wiadomość. 

3. Dodaj informacje o wysyłce z formularza do bazy danych. 

4. Dodaj elementy z koszyka do bazy danych. 

5. Wyświetl formularz podsumowania. 

elseif (nazwa przycisku = końcowy) 

if (przycisk = „Prześlij zamówienie”) 

1. Zaktualizuj status zamówienia do przesłanego. 

2. Przetwórz informacje o karcie kredytowej. 

3. Złóż zamówienie do wypełnienia i wysłania. 

4. Wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem do klienta. 

5. Wyświetl stronę internetową z potwierdzeniem. 

elseif (przycisk = „Anuluj zamówienie”) 

1. Zaktualizuj status zamówienia, aby anulować. 

2. Wyświetl stronę internetową anulowania. 

3. Zniszcz sesję. 

else 

Wyświetl stronę indeksu katalogu 

Program aplikacji tworzy obiekty i używa ich metod do wykonywania zadań opisanych w poprzednim 

przeglądzie aplikacji. Skrypt aplikacji znajduje się na listingu 

<?php 

/* Program: Orders-oo.php 



* Opis: Obsługuje wszystkie funkcje zamówień online 

* podania. Nazwa przycisku wysyłania jest testowana 

* w celu ustalenia, która sekcja programu 

* wykonuje. 

*/ 

require_once(“Item.class”); 

require_once(“Catalog.class”); 

require_once(“ShoppingCart.class”); 

require_once(“WebForm.class”); 

require_once(“WebPage.class”); 

require_once(“Order.class”); 

require_once(“Database.class”); 

include(“functions_main.inc”); 

session_start(); #16 

if(isset($_POST[‘Products’]) && isset($_POST[‘interest’])) 

{ 

try 

{ 

$catalog = new Catalog(“Vars.inc”); 

$catalog->selectCatalog(“OnlineOrders”); 

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

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

elseif(isset($_POST[‘Cart’])) #31 

{ 

$cart = new ShoppingCart(); 



if($_POST[‘Cart’] == “Update Cart”) #34 

{ 

try 

{ 

$cart->updateCart($_POST); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

elseif($_POST[‘Cart’] == “Add Items to Cart”) #46 

{ 

foreach($_POST as $field => $value) #48 

{ 

if(ereg(“item”,$field) && $value > 0) 

{ 

try 

{ 

$cat_no = substr($field,4); #54 

$item = new Item($cat_no,$value); 

$cart->addItem($item); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

} 



} 

try 

{ 

$cart->displayCart(“fields_cart-oo.inc”, 

“table_page-oo.inc”); #69 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

elseif(isset($_POST[‘Ship’])) #77 

{ 

try 

{ 

$db = new Database(“Vars.inc”); 

$db->useDatabase(“OnlineOrders”); 

$order = new Order($db->getConnection(), 

“Customer_Order”); 

if(isset($_SESSION[‘order_number’])) #85 

{ 

$order->selectOrder($_SESSION[‘order_number’]); 

} 

else 

{ 

$order->createOrder(); 

} 

$ord = $order->getOrderNumber(); 

$info = $order->getOrderInfo(); 

$form = new WebForm(“single_form.inc”, 



“fields_ship_info.inc”,$info); 

$form->displayForm(); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

elseif(isset($_POST[‘Summary’])) #105 

{ 

try 

{ 

$form = new WebForm(“single_form.inc”, 

“fields_ship_info-oo.inc”,$_POST); 

$blanks = $form->checkForBlanks(); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

if(is_array($blanks)) #117 

{ 

$GLOBALS[‘message’] = “The following required fields 

were blank. Please enter the 

required information: “; 

foreach($blanks as $value) 

{ 

$GLOBALS[‘message’] .=”$value, “; 

} 

$form->displayform(); 



exit(); 

} 

$form->trimData(); #129 

$form->stripTagsFromData(); 

try 

{ 

$errors = $form->verifyData(); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

if(is_array($errors)) 

{ 

$GLOBALS[‘message’] = “”; 

foreach($errors as $value) 

{ 

$GLOBALS[‘message’] .=”$value<br> “; 

} 

$form->displayForm(); 

exit(); 

} 

try 

{ 

$db = new Database(“Vars.inc”); #151 

$db->useDatabase(“OnlineOrders”); 

$order = 

new Order($db->getConnection(),”Customer_Order”); 

$order->selectOrder($_SESSION[‘order_number’]); 

// Add shipping form info to db 

$order->updateOrderInfo($_POST); 



// Add items to db 

$cart = new ShoppingCart(); #161 

$order->addCart($cart); 

// display summary form 

$order->displayOrderSummary(“fields_summary-oo.inc”, 

“summary_page.inc”); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

} 

elseif(isset($_POST[‘Final’])) #173 

{ 

if($_POST[‘Final’] == “Submit Order”) #175 

{ 

$db = new Database(“Vars.inc”); 

$db->useDatabase(“OnlineOrders”); 

$order = new Order($db->getConnection(), 

“Customer_Order”); 

$order->selectOrder($_SESSION[‘order_number’]); 

if(processCC()) #182 

{ 

$order->setSubmitted(); #184 

$order->sendToShipping(); #185 

$order->sendEMailtoCustomer(); #186 

$confirm = new webPage(“confirm_page.inc”,$data); 

$confirmpage->displayPage(); #188 

} 

else #190 

{ 



$order->cancel(); 

$unapp = new webPage(“not_accepted_page.inc”,$data); 

$unapp->displayPage(); 

unset($_SESSION[‘order_number’]); 

unset($_SESSION); 

session_destroy(); 

} 

} 

else #200 

{ 

$order->cancel(); 

$cancel = new webPage(“cancel.inc”,$data); 

$cancel->displayPage(); 

unset($_SESSION[‘order_number’]); 

unset($_SESSION); 

session_destroy(); 

} 

} 

else #210 

{ 

$catalog = new Catalog(“Vars.inc”); 

$catalog->selectCatalog(“OnlineOrders”); 

$catalog->displayCategories(); 

} 

?> 

#16 Otwiera istniejącą sesję lub, jeśli nie istnieje, otwiera nową sesję. 

#17 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk Produkty z wybraną 

kategorią produktu. Blok wyświetla stronę katalogu produktu dla wybranej kategorii. 

#31 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie  przycisk koszyka 

#33 Tworzy obiekt ShoppingCart. Konstruktor klasy ShoppingCart szuka elementów w sesji. Jeśli 

istniejące elementy znajdują się w zmiennej sesji $ items, są one ładowane do obiektu koszyka. Jeśli w 

sesji nie znaleziono $ przedmiotów, koszyk jest pusty. 



#34 Rozpoczyna blok if, który wykonuje się, gdy użytkownik kliknie przycisk Aktualizuj koszyk. Blok 

aktualizuje ilości i przedmioty w koszyku. 

#46 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk Dodaj elementy 

do koszyka. Linia 48 rozpoczyna pętlę foreach w pętli poprzez tablicę $ _POST. Gdy klucz elementu 

tablicy zawiera element, a ilość jest większa niż 0, numer katalogowy jest wyodrębniany z nazwy pola 

(wiersz 54), a obiekt przedmiotu jest tworzony (wiersz 55) i dodawany do koszyka (wiersz 56). 

#68 Linie od 68 do 69 wyświetlają koszyk. 

#77 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk Wyślij. W tym 

bloku wyświetlany jest formularz informacji o wysyłce. 

#81 Linie od 81 do 84 tworzą obiekt zamówienia. 

#85 Uruchamia instrukcję if / else, która ustawia numer zamówienia. Jeśli numer zamówienia zostanie 

znaleziony w zmiennej sesji, właściwość zamówienia zostanie ustawiona na numer zamówienia sesji. 

Jeśli nie, nowe zamówienie jest tworzone z nowym numerem zamówienia. 

#93 Linie od 93 do 97 wyświetlają formularz informacji o wysyłce wraz z informacjami o wysyłce z bazy 

danych zamówień. 

#105 Rozpoczyna blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk Podsumowanie. 

Ten blok przetwarza informacje z formularza informacji o wysyłce. 

#109 Linie od 109 do 128 sprawdzają tablicę $ _POST pod kątem pustych pól formularza. Jeśli zostaną 

znalezione puste miejsca, formularz zostanie wyświetlony ponownie z komunikatem o błędzie. 

#129 Linie od 129 do 148 sprawdzają format danych w elementach tablicy $_POST. Jeśli zostaną 

znalezione nieprawidłowe dane, formularz zostanie wyświetlony ponownie z komunikatem o błędzie. 

#151 Linie od 151 do 158 dodają informacje o wysyłce do bazy danych. Ten wiersz nie zostanie 

osiągnięty, dopóki informacje o wysyłce nie zostaną zweryfikowane. 

#161 Linie od 161 do 162 dodają produkty z koszyka do bazy danych zamówień. 

#165 Linie od 165 do 166 pobierają informacje z bazy danych i wyświetlają podsumowującą stronę 

internetową. 

#173 Uruchamia blok elseif, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk Final. Ten blok 

przetwarza ostateczne zamówienie. Klient może anulować lub złożyć zamówienie. W przypadku 

złożenia zamówienie jest albo zatwierdzone, albo niezatwierdzone. 

#175 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij zamówienie. 

Blok tworzy obiekt zamówienia. 

#182 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, gdy firma przetwarzająca karty kredytowe zatwierdzi 

opłatę kredytową. Funkcja processCC nie jest uwzględniona w tym rozdziale. Musisz napisać tę funkcję 

samodzielnie, ponieważ jest ona różna dla różnych firm zajmujących się przetwarzaniem kredytu. 

Firma mówi ci, co funkcja musi zrobić. Zasadniczo informacje kredytowe wysyłane są do komputera 

firmowego, który przetwarza opłatę kredytową. Kod sukcesu lub niepowodzenia jest zwracany do 

Twojej funkcji. 

#184 Ustawia status zamówienia w bazie danych do zatwierdzenia. 



#185 Wysyła zamówienie do wypełnienia i wysłania. Ta metoda nie jest uwzględniona w klasie Order 

w tej sekcji. Musisz napisać metodę realizacji zamówień zgodnie z procedurami firmy. 

#187 Linie 187 i 188 wyświetlają stronę internetową z potwierdzeniem. Musisz napisać 

potwierdzenie_strona.inc, aby podać informacje, które chcesz poznać od klientów, takie jak data 

wysyłki, metoda wysyłki i tak dalej. 

#190 Uruchamia blok else, który jest wykonywany, gdy opłata kredytowa nie jest zatwierdzona. Blok 

anuluje zamówienie, wyświetla niezatwierdzoną stronę internetową i niszczy sesję. Plik 

not_accepted_page.inc nie znajduje się w tym rozdziale. Musisz napisać HTML dla tego pliku z 

informacjami, które powinien mieć klient. 

#200 Uruchamia inny blok, który jest wykonywany, gdy klient kliknie przycisk Anuluj zamówienie. Blok 

anuluje zamówienie, wyświetla stronę anulowania i niszczy sesję. Musisz sam napisać plik, 

cancel_page.inc. 

#210 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, gdy użytkownik nie kliknie żadnego przycisku lub 

przycisku bez nazwy. Blok wyświetla stronę indeksu katalogu. 

Dodawanie funkcji do aplikacji 

Aplikacja koszyka na zakupy zapewnia podstawowe funkcje zamawiania online. Możesz jednak dodać 

jeszcze więcej funkcji. Niektóre typowe funkcje aplikacji koszyka na zakupy, które nie zostały 

przedstawione w tym rozdziale, obejmują 

* Logowanie: jak dyskutuję na początku tej sekcji, wielu sprzedawców internetowych wymaga od 

klientów zalogowania się przed złożeniem zamówienia. Możesz dodać tę funkcję do aplikacji do 

logowania podanej we wcześniejszej części. Niektóre strony pozwalają klientom kupować przedmioty 

bez logowania, ale zaoferuj im opcję zapisywania informacji w celu szybszej realizacji transakcji podczas 

następnego zamówienia. Ta aplikacja nie zapisuje informacji o karcie kredytowej. Niektórzy 

użytkownicy ufają znanym handlowcom w zakresie przechowywania numerów kart kredytowych. 

Zapewnia szybszą kasę. Więcej kłopotów, ale bardziej przyjazny dla klienta, sprawia, że 

przechowywanie kart kredytowych jest opcjonalne. Klienci będą szczęśliwsi, jeśli poprosisz ich o zgodę 

przed zapisaniem numerów kart kredytowych. 

* Śledzenie zamówień: Klienci doceniają możliwość śledzenia swoich zamówień. Trudno jest zapewnić 

tę funkcję bez logowania. Jeśli pozwalasz klientowi zobaczyć szczegóły zamówienia, po prostu wpisując 

numer zamówienia, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten klient spojrzał na dowolny 

numer zamówienia w twoim systemie. 

* Inwentaryzacja: w przypadku niektórych firm baza danych zawierająca informacje o produkcie śledzi 

również inwentaryzację produktów. Klienci otrzymują natychmiastowe informacje dotyczące 

dostępności przedmiotu. Baza danych może również informować kupujących, kiedy ilość produktu jest 

niska. 

Możesz dodać te wspólne funkcje lub inne funkcje, które są bardzo specyficzne dla Twojej witryny. 

Sugeruję, aby aplikacja działała tak, jak jest pierwsza. Następnie, gdy działa, możesz dodawać funkcje 

pojedynczo. Nie zmieniaj zbyt wielu rzeczy na raz. Najłatwiej jest rozwiązywać problemy z jedną funkcją 

naraz. 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, rozsądne byłoby budowanie za pomocą aplikacji obiektowej. 



 


