
Budowanie systemu zarządzania treścią 

System zarządzania treścią (CMS) to ogólny termin określający witrynę sieci Web, która może zarządzać 

treścią, przepływem i / lub wyglądem przy użyciu administracyjnego interfejsu internetowego. CMS 

pozwala nietechnicznemu użytkownikowi z łatwością aktualizować zawartość strony internetowej. 

Eliminuje to potrzebę obecności programisty w celu zmiany kodu dla każdego elementu treści, który 

użytkownik chce opublikować. CMS nie zwalnia programistów z pracy, ale odpowiednio 

skonstruowany CMS może ułatwić ich życie, ponieważ nie będą potrzebne przy każdej drobnej zmianie 

treści witryny. Umożliwiając użytkownikom witryny utrzymanie zawartości witryny, być może w końcu 

będziesz mógł wziąć urlop! Zanim kupisz bilet na samolot i spakujesz sprzęt do nurkowania, zapoznaj 

się z tym rozdziałem, w którym pokażę ci, jak zbudować CMS. 

Projektowanie aplikacji CMS 

Przed zaprojektowaniem interfejsu użytkownika należy podjąć podstawowe decyzje dotyczące 

programowania, np. 

* Typy treści: celem CMS jest sprawienie, aby zawartość witryny była całkowicie sterowana przez 

użytkownika, dzięki czemu programiści nie muszą wprowadzać zmian w kodzie w celu zmiany witryny. 

Jednak projektant CMS będzie musiał zdecydować, jak solidny powinien być CMS. Niektóre systemy 

CMS zapewniają edytor WYSIWYG i złożoną hierarchię do organizowania sekcji witryny internetowej. 

Tu pokazuję przykładowy intranetowy CMS. Zapewnia obszar dla każdego działu w firmie. Obszar 

witryny każdego działu będzie zawierał sekcję z wiadomościami, wydarzeniami, materiałami na 

spotkania i często zadawanymi pytaniami. Dlatego hierarchia i typy treści, którymi będzie zarządzać 

serwis WWW, są nieco ograniczone, ale konstrukcja CMS ułatwia dodanie nowego działu lub dodanie 

nowego typu treści (bez dodatkowego kodu). 

* Uprawnienia: CMS zwykle musi wiedzieć, kto korzysta ze strony internetowej, aby wyświetlić 

odpowiednie menu. Intranet to zazwyczaj zestaw wewnętrznych aplikacji internetowych, które 

umożliwiają firmie udostępnianie informacji w organizacji. W przykładowym CMS każdy członek 

danego działu może tworzyć lub modyfikować treści dla tego działu. Użytkownik nie może edytować 

treści działu, do którego użytkownik nie należy. Na przykład pracownik Działu Sprzedaży nie może 

edytować treści w sekcji Działu Technologii Informacyjnych witryny. Tak więc Aplikacja CMS musi mieć 

ekran logowania. Konta użytkowników muszą określać, w którym dziale jest użytkownik. We 

wcześniejszej części opracowuję program logowania używany dla tej aplikacji, a także opisuję problemy 

i kod. Korzystanie z programu do logowania w tej aplikacji wymaga drobnych zmian, które szczegółowo 

omówię w dalszej części tego rozdziału. 

* Obsługa przesyłania: Intranety są cennymi narzędziami ze względu na informacje na nich dostępne. 

Aby umożliwić użytkownikom udostępnianie dokumentów, musisz zapewnić użytkownikom możliwość 

przesyłania plików. W przykładowym CMS  użytkownik może przesyłać dokumenty. CMS po prostu 

śledzi nazwę pliku i zawartość, z którą jest powiązany. Na przykład, jeśli użytkownik chce opublikować 

często zadawane pytania, na które zadawane jest pytanie „Jak zarejestrować się w 401K?”, Użytkownik 

zamieszczający często zadawane pytania będzie mógł odpowiedzieć na często zadawane pytania, a 

także opublikować powiązane dokumenty, na przykład formularze przydatne będą osoby 

przeglądające stronę internetową. 

Tworzenie bazy danych CMS 

Baza danych przechowuje informacje o użytkownikach, działach, typach treści, elementach treści i 

pobranych plikach. Tabela użytkowników pomaga określić dział, do którego należy użytkownik. Tabela 



wydziałów zawiera informacje o wydziale, takie jak jego nazwa i opis działania działu. Tabela typów 

treści określa typy treści, które witryna internetowa może pomieścić. Tabele zawartości i pobierania 

przechowują szczegóły, którymi zainteresowani będą użytkownicy. CMS może określić, czy użytkownik 

może modyfikować lub edytować zawartość, jeśli użytkownik należy do działu w którym użytkownik 

przegląda. 

Projektowanie bazy danych CMS 

Przykładowa aplikacja wykorzystuje bazę danych o nazwie IntranetCMS. Baza danych potrzebuje tabel 

zawierających dane użytkownika, działu i treści. Baza danych zawiera następujące pięć tabel: 

* Dept_User: Przechowuje informacje o użytkownikach, w tym w dziale, w którym pracują. 

* Departament: Przechowuje nazwę i opis dla każdego działu. 

* Content_Type: Przechowuje identyfikator i opis dla każdego rodzaju treści, które użytkownik może 

przechowywać. 

* Content : Przechowuje informacje o elemencie treści, takie jak tytuł i opis, data utworzenia, kto go 

utworzył oraz inne informacje. 

* Content_Download: Przechowuje nazwy plików wszelkich dokumentów, które można pobrać. Każdy 

element jest podłączony do elementu w tabeli treści. Kolumny automatycznego przyrostu w każdej 

tabeli pomagają powiązać wszystkie informacje. Kolumna dept_id jest używana w tabelach 

Department, Dept_User i Content. Content_id (kolumna automatycznego przyrostu tabeli Content) 

wiąże kawałek treści z wszelkimi powiązanymi pobranymi plikami, przechowywanymi w tabeli 

Content_Download. 

Projektowanie tabeli Dept_User 

Tabela Dept_User, zawiera informacje o użytkowniku, w tym dept_id, który powiąże każdego 

użytkownika z określonym działem. 

Nazwa Zmiennej : Typ L  Opis 

user_name :  VARCHAR (255) :  Identyfikator użytkownika (klucz podstawowy) 

dept_id  : INT : Identyfikator działu  

first_name :  VARCHAR (255) : Imię użytkownika 

last_name : VARCHAR (255) : Nazwisko użytkownika 

password :  VARCHAR (255) : Hasło użytkownika 

create_date : TIMESTAMP : Data (i godzina) powstania rekordu użytkownika 

email  : VARCHAR (255) :  Adres e-mail 

Nazwa użytkownika i hasło zostaną wykorzystane do uzyskania dostępu do strony. Kolumna dept_id 

będzie przydatna, gdy CMS będzie musiał zdecydować, czy użytkownik może dodać lub zmodyfikować 

treść w sekcji witryny sieci Web. 

Projektowanie tabeli Departament 



Tabela bazy danych departamentów,  jest prostą tabelą, która przechowuje nazwę i krótki opis działu. 

Kolumna dept_id to kolumna tożsamości, która jest również używana w innych tabelach, umożliwiając 

powiązanie treści i użytkowników z działem 

Nazwa Zmiennej:  Typ : Opis 

dept_id : SERIAL : Unikalny identyfikator departamentu (klucz podstawowy) 

name : VARCHAR (255) : Nazwa działu 

description :  VARCHAR (255) :  Długi opis działań działu w firmie 

Jaką kolumną jest SERIAL? SERIAL to wbudowany alias BIGINT UNSIGNED NOT NULL 

AUTO_INCREMENT. Oszczędzaj palce przed wpisywaniem tego i użyj aliasu, aby zbudować kolumnę 

automatycznego przyrostu. Należy jednak pamiętać, że pamięć wymagana dla BIGINT wynosi 8 bajtów, 

podczas gdy pamięć dla INT wynosi 4 bajty. Wymagania dotyczące pamięci dla typów danych MySQL 

znajdują się tutaj: 

http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/storage-requirements.html. 

Lista działów w przykładowym CMS mogłaby zostać zakodowana na stałe w kodzie PHP, ale co, jeśli 

firma, w której pracujesz, połączy się z inną firmą i nagle powstanie kilka nowych działów? 

Przechowując informacje o dziale w bazie danych, możesz sprawić, że strona internetowa będzie 

łatwiejsza w zarządzaniu. Czy nie jest to celem systemu zarządzania treścią? Chcesz, aby użytkownicy i 

system - a nie programiści - zarządzali informacjami. Im więcej CMS może sobie zarządzać, tym więcej 

możliwości znajdziesz w tworzeniu coraz większej liczby zamykanych aplikacji. Gdybyś musiał 

przeprowadzić całą konserwację zawartości tworzonych witryn sieci Web, może się zdarzyć, że 

będziesz ciągle zmieniać małe fragmenty witryny dla klientów lub użytkowników końcowych. 

Projektowanie tabeli Content_Type 

Tabela pokazuje strukturę tabeli, która pozwoli CMSowi śledzić różne rodzaje treści, które mogą być 

publikowane na stronie internetowej. 

Nazwa Zmiennej :  Typ : Opis 

type_id : SERIAL : Identyfikator typu treści (klucz podstawowy) 

name :  VARCHAR (255) :Opis typu zawartości 

Lista typów treści mogła zostać zakodowana na stałe w kodzie PHP strony internetowej, ale ponownie, 

dzięki temu, że ten rodzaj informacji oparty na bazie danych sprawia, że strona internetowa jest 

wystarczająco elastyczna, aby pomieścić wiele przyszłych typów treści. 

Projektowanie tabeli Content 

Tabela Content jest tabelą ogólną do przechowywania dowolnego rodzaju treści. W bardziej złożonym 

CMS to zadanie może nie być wykonalne w przypadku pojedynczej tabeli, ale działa w przypadku tej 

przykładowej aplikacji. Tabela pokazuje kolumny tabeli zawartości. Prosty fragment treści jest 

powiązany z szeregiem atrybutów, takich jak data i godzina utworzenia elementu treści oraz data i 

godzina ostatniej modyfikacji elementu treści. 

Nazw Zmiennej :  Typ : Opis 

content_id: SERIAL: Identyfikator treści (klucz podstawowy). 



dept_id: INT: Ta kolumna identyfikuje dział, do którego należy ta treść 

content_type L INT: Ta kolumna określa typ zawartości przechowywanej w tym rekordzie 

title: VARCHAR (255): Krótki opis treści. 

Description : TEKST: Długi opis treści. 

content_date: DATE Data, kiedy treść jest istotna lub kiedy wystąpi jakieś zdarzenie. 

data_tworzenia: TIMESTAMP: Data utworzenia elementu treści. 

utworzony przez: VARCHAR (255): nazwa użytkownika, który utworzył ten element treści. 

last_upd_date: TIMESTAMP: Data ostatniej modyfikacji elementu treści. 

last_upd_by: VARCHAR (255): nazwa użytkownika, który ostatnio zmodyfikował ten element treści. 

Tabela zawartości używa kolumny TEXT do długiego opisu, ponieważ typy danych VARCHAR i CHAR 

mają limit długości 255 (w MySQL 4.xi wcześniejszych wersjach). Używając typu kolumny TEXT, jeśli 

treść jest bardzo szczegółowa, nie zostanie odcięta, ponieważ kolumna TEKST może obsłużyć do 2 + 216 

bajtów. Opis stanowi większość elementu treści i jest wyświetlany przy użyciu elementu TEXTAREA w 

formularzu HTML, gdy użytkownik ma uprawnienia do edycji. 

Projektowanie tabeli Content_Download 

Lista dokumentów do pobrania może być powiązana z każdym elementem treści z tabeli treści .Tabela 

pokazuje prostą tabelę, która zasadniczo wiąże dokument z elementem treści. Nazwa pliku zostanie 

użyta na wyświetlaczu. 

Nazwa Zmiennej : Typ : Opis 

download_id: SERIAL: Pobierz identyfikator, klucz podstawowy. 

content_id: INT: Ta kolumna identyfikuje element treści, do którego należy to pobieranie 

name: VARCHAR (255): Nazwa przesłanego pliku. 

Tabela Content_Download jest bardzo prosta w przykładowym CMS zaimplementowanym w tym 

rozdziale. Jeśli chcesz, aby funkcja pobierania była bardziej niezawodna, możesz także śledzić rozmiar 

pliku, typ pliku i tak dalej. W przykładowej aplikacji implementuję prostą możliwość przesyłania i 

pobierania. 

Budowanie bazy danych CMS 

Następująca instrukcja SQL tworzy tę bazę danych: 

CREATE DATABASE IntranetCMS; 

USE IntranetCMS; 

Poniższe instrukcje SQL tworzą tabele: 

DROP TABLE IF EXISTS Department; 

CREATE TABLE Department ( 

dept_id SERIAL, 



name VARCHAR(255) NOT NULL, 

description VARCHAR(255) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (dept_id) 

); 

DROP TABLE IF EXISTS Content_Type; 

CREATE TABLE Content_Type ( 

type_id SERIAL, 

name VARCHAR(255) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (type_id) 

); 

DROP TABLE IF EXISTS Content; 

CREATE TABLE Content ( 

content_id SERIAL, 

dept_id INT NOT NULL, 

content_type INT NOT NULL, 

title VARCHAR(255) NOT NULL, 

description TEXT NOT NULL, 

content_date DATE, 

create_date TIMESTAMP 

DEFAULT now() NOT NULL, 

created_by VARCHAR(255) NOT NULL, 

last_upd_date TIMESTAMP NOT NULL, 

last_upd_by VARCHAR(255) NOT NULL, 

PRIMARY KEY(content_id) 

); 

DROP TABLE IF EXISTS Dept_User; 

CREATE TABLE Dept_User ( 

user_name VARCHAR(255) 

UNIQUE NOT NULL, 

dept_id INT NOT NULL, 

first_name VARCHAR(255) NOT NULL, 



last_name VARCHAR(255) NOT NULL, 

password VARCHAR(255) NOT NULL, 

create_date TIMESTAMP 

DEFAULT now() NOT NULL, 

email VARCHAR(255), 

); 

DROP TABLE IF EXISTS Content_Download; 

CREATE TABLE Content_Download ( 

download_id SERIAL, 

content_id INT(6) NOT NULL, 

file_name VARCHAR(255) NOT NULL 

); 

Po co upuszczać tabele przed ich utworzeniem? Cóż, gdy tworzę nową witrynę internetową, uważam, 

że warto mieć plik, którego mogę użyć do szybkiego odtworzenia struktury bazy danych jednocześnie. 

Mogę następnie użyć całości lub części tego „skryptu”, gdy dopracowuję strukturę bazy danych. 

Instrukcja drop if if istnieje w pliku oszczędza mi trochę czasu podczas kopiowania i wklejania języka 

definicji danych (DDL) do okna klienta MySQL. Instrukcje DDL to podzbiór instrukcji SQL służących do 

tworzenia lub modyfikowania obiektów bazy danych i ich struktury. 

Poniższe instrukcje SQL wypełniają tabelę Content_Type typami treści, które mają pojawić się w CMS: 

INSERT Content_Type (name) values (“News”); 

INSERT Content_Type (name) values (“Events”); 

INSERT Content_Type (name) values (“FAQ”); 

INSERT Content_Type (name) values (“Meeting Materials”); 

Poniższe instrukcje SQL wypełniają tabelę działów działami fikcyjnej firmy z przykładu CMS tego 

rozdziału: 

INSERT Department (name, description) 

values (“Human Resources”, 

“Bringing the right people together to get the job 

done.”); 

INSERT Department (name, description) 

values (“Sales”, 

“Our experienced sales team markets our great products 

to the public.”); 



INSERT Department (name, description) 

values (“Distribution”, “We get the goods to the 

customers.”); 

INSERT Department (name, description) 

values (“Information Technology”, 

“Building the applications that give us the edge.”); 

Dostęp do bazy danych CMS 

W przykładowym CMS, podobnie jak w poprzednich częściach, poświadczenia bazy danych są 

przechowywane w pliku o nazwie Vars.inc. Zawartość tego pliku zawiera Twoje konto i hasło, podobne 

do następujących: 

<? php 

$ host = „localhost”; 

$ user = „admin”; 

$ passwd = „”; 

$ database = „IntranetCMS”; 

?> 

Projektowanie stron internetowych CMS 

Aplikacja CMS ma stronę logowania i strony z treścią, które mają pięć poziomów przeglądania: 

1. Logowanie: aplikacja CMS wymaga, aby użytkownicy zarejestrowali się i zalogowali, zanim będą 

mogli przeglądać zawartość. Wziąłem stronę logowania do tej aplikacji z wcześniejszej części i nieco ją 

zmodyfikowałem;  

2. Strona główna: Strona główna po prostu wyświetla listę działów tworzących intranet firmy. Opisy 

działów są wyświetlane w głównej części strony; po lewej stronie strony znajdują się linki do działów w 

intranecie. 

3. Strona działu: Na stronie głównej użytkownik klika pojedynczy dział. Na stronie na poziomie działu 

typy zawartości są wymienione w głównej sekcji strony i po lewej stronie. 

4. Strona z listą treści: na stronie działu użytkownik klika obszar treści, taki jak Nowy, Zdarzenia lub 

FAQ. Obszar zawartości zawiera listę elementów dla działu i typu zawartości wybranego przez 

użytkownika. Jeśli użytkownik przeglądający stronę , np. HR a nie jest członkiem działu zasobów 

ludzkich, nie zobaczy linków Edytuj ani Usuń. (Linki do edycji i usuwania znajdują się w skrajnej prawej 

kolumnie). 

5. Strona szczegółów treści: na stronie listy treści użytkownik może wyświetlić szczegóły pojedynczego 

elementu treści, w tym wszelkie pliki do pobrania. Po lewej stronie znajduje się lista wszystkich 

dostępnych plików do pobrania związanych z elementem treści, a główna treść strony zawiera 

szczegóły elementu treści, w tym datę utworzenia i twórcę elementu treści.  

Budowanie aplikacji CMS: Podejście proceduralne 



Plik CompanyHome.php zawiera logikę organizowania danych do głównego wyświetlania CMS. 

Dowiaduje się, czy użytkownik patrzy na stronę główną, stronę na poziomie działu, stronę listy 

zawartości lub stronę szczegółów. Wypełnia elementy tablicy strony $. Tablica $page jest używana w 

programie company.inc do konstruowania wyświetlania HTML. Ta intranetowa witryna sieci Web CMS 

wymaga, aby osoby przeglądające ją były zarejestrowanymi użytkownikami, którzy zalogowali się do 

systemu. Niektóre witryny intranetowe wymagają jedynie zalogowania się, aby uzyskać dostęp do 

administracyjnych części witryny. W przykładzie w tym rozdziale witryna internetowa wymaga 

zalogowania się użytkowników w celu przeglądania dowolnej zawartości. Plik dołączany company.inc 

działa w kodzie HTML z danymi skonfigurowanymi przez CompanyHome.php. 

Wpisanie kodu logowania 

Przykład wykorzystuje bardzo prosty schemat logowania i uwierzytelniania. Aplikacja zakłada, że 

użytkownicy należący do działu mają uprawnienia do tworzenia, edytowania lub usuwania dowolnej 

zawartości tego działu. Ponadto aplikacja pozwala użytkownikom rejestrującym się wybrać dział, w 

którym pracują. W świecie rzeczywistym jest to skok wiary. Jeśli tworzysz system CMS, powinieneś 

wdrożyć system, który może odpowiednio identyfikować użytkowników i stosować odpowiednie 

uprawnienia. Aby uprościć sprawę w tym rozdziale, ponownie używasz wcześniejszego kodu Login.php 

Potrzebnych jest jednak kilka modyfikacji. 

$table_name = “Dept_User”; #11 

$next_program = “CompanyHome.php”; #12 

$sql = “SELECT user_name,dept_id FROM $table_name #25 

$_SESSION[‘user_dept’] = $row[‘dept_id’]; #33 

$_SESSION[‘user_name’] = $row[‘user_name’]; #34 

$_SESSION[‘user_dept’] = $dept_id; #192 

$_SESSION[‘user_name’] = $user_name; #193 

Poniżej znajduje się opis linii zmienionych z Login.php : 

#11 Tabele bazy danych używane w aplikacji CMS różnią się od tabel bazy danych używanych tam. 

Zmieniasz wiersz 11, aby użyć tabeli Dept_User zaprojektowanej wcześniej. 

#12 Strona, na którą Login.php przekieruje użytkownika po udanym zalogowaniu lub rejestracji, 

zostanie zmieniona na stronę główną aplikacji CMS, CompanyHome.php. 

#25 Aplikacja przechowuje nazwę użytkownika i identyfikator działu w sesji, aby użyć później w 

aplikacji. Pole dept_id jest dodawane do zapytania SELECT rozpoczętego w tym wierszu, aby 

identyfikator działu mógł zostać zapisany w sesji. 

#33 Przechowuje identyfikator działu w sesji. 

#34 Przechowuje nazwę użytkownika w sesji. Linie 33 i 34 przechowują różne bity informacji w tych 

liniach w Login.php we wcześniejszej wersji. 

#192 [i # 193] Rozdział wcześniejszy przechował flagę w sesji wskazującą, że użytkownik został 

uwierzytelniony (auth), i przechował identyfikator użytkownika (logname). Aplikacja CMS w tym 

rozdziale przechowuje nazwę użytkownika (user_name) i identyfikator działu (dept_id) w zmiennej 

sesji. Nazwa użytkownika jest przydatna, gdy CMS musi przechowywać informacje o osobie, która 



dodaje lub zmienia treść w systemie. Identyfikator działu (dept_id) pomaga CMS śledzić dział, do 

którego użytkownik ma uprawnienia do dodawania lub modyfikowania treści. 

Plik z listingu jest kopiowany , a także nieco zmodyfikowany, aby zaspokoić potrzeby aplikacji. 

Największą różnicą jest to, że lista działów jest tworzona przez połączenie z bazą danych i przeszukanie 

tabeli działów. Lista działów jest potrzebna do rozwijanej listy Dział na stronie logowania, dzięki czemu 

użytkownik może wybrać dział, w którym jest członkiem. 

<? 

/* File: fields_login.inc 

* Opis: Zawiera tablice z nazwami pól i formami 

* elementy strony logowania. 

*/ 

include_once(“functions_main.inc”); 

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

“top” => “”, 

“bottom” => “Send questions and comments 

to admin@ourplace.com”, 

); 

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

<span style=\”font-size: 80%; 

font-weight: 100%\”> 

<i>Login here</i></span>”, 

“bottom” => “”, 

“submit” => “Login” 

); 

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

<span style=\”font-size: 80%; 

font-weight: 100%\”> 

<i>Register here</i></span>”, 

“bottom” => “”, 

“submit” => “Register” 

); 

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



“fpassword” => “Password” 

); 

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

“fpassword” => “10” 

); 

$types_1 = array(“fusername” => “text”, 

“fpassword” => “password” 

); 

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

“password” => “Password”, 

“email” => “Email Address”, 

“first_name” => “First Name”, 

“last_name” => “Last Name”, 

“dept_id” => “Department” 

); 

$types_2 = array(“user_name” => “text”, 

“password” => “password”, 

“email” => “text”, 

“first_name” => “text”, 

“last_name” => “text”, 

“dept_id” => “select” 

); 

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

“password” => “8”, 

“email” => “55”, 

“first_name” => “40”, 

“last_name” => “40”, 

); 

$options = array(); 

$connection = Connect_to_db(“Vars.inc”); 

$results = mysqli_query($connection, “SELECT dept_id, name 



FROM Department 

ORDER BY name”); 

while($row = mysqli_fetch_assoc($results)) { 

$options[‘dept_id’][$row[‘dept_id’]] = $row[‘name’]; 

} 

?> 

Plik double_form.inc z listingu został skopiowany, a także nieco zmieniony. Największą różnicą jest to, 

że istnieje teraz kod, który buduje listę rozwijaną działu, zaczynając od linii 85. 

<?php 

/* File: double_form.inc 

* Opis: Zawiera kod wyświetlanej strony internetowej 

* dwie formy HTML obok siebie w tabeli. 

*/ 

?> 

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

<body style=”margin: 0”> 

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

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php 

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

## Form 1 # 

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

?> 

<tr> 

<td width=”33%” valign=”top”> 

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

<?php echo $elements_1[‘top’]?></p> 

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

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

method=”POST”> 



<table border=”0”> 

<?php 

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

{ 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’ 

style=\”font-weight: bold; 

font-style: italic; 

font-size: 90%; color: red\”> 

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

} 

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

{ 

$type = $types_1[$field]; 

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

font-weight: bold\”>$value</td> 

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

value=’”.@$$field.”’ 

size=’{$length_1[$field]}’ 

maxsize=’{$length_1[$field]}’> 

</td></tr>\n”; 

} #46 

?> 

<tr> 

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

<br /> 

<input type=”submit” name=”Button” 

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

</td></tr> 

</table> 

</form> 



</td> 

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

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

<?php 

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

## Form 2 # 

############# #63 

?> 

<td width=”67%”> 

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

<?php echo $elements_2[‘top’]?> 

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

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

method=”POST”> 

<p> 

<table border=”0” width=”100%”> 

<?php 

if (isset($GLOBALS[‘message_2’])) #74 

{ 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’ 

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

font-size: 90%; color: red\”> 

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

} 

foreach($fields_2 as $field => $value) #82 

{ 

$type = $types_2[$field]; 

if($type == “select”) #85 

{ 

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



font-weight: bold\”>$fields_2[$field]</td> 

<td><select name=’$field’>”; 

foreach ($options[$field] as $opt_id => $opt_name) 

{ 

echo “<option value=’$opt_id’”; 

if (@$_GET[$field] == $opt_id) 

echo “ selected”; 

echo “>$opt_name\n”; 

} 

echo “</select>”; 

} 

else 

{ 

echo “<tr><td style=\”text-align: right; #101 

font-weight: bold\”>$value</td> 

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

value=’”.@$$field.”’ 

size=’{$length_2[$field]}’ 

maxsize=’{$length_2[$field]}’> 

</td></tr>”; 

} 

} #109 

?> 

<tr> 

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

<p style=”margin-top: .05in”> 

<input type=”submit” name=”Button” 

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

</td></tr> 

</table> 

</form> 



</td> 

</tr> 

</table> 

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php echo $page[‘bottom’]?> 

</body></html> 

Poniżej znajduje się opis numerowanych linii kodu, które pojawiają się w pliku double_form.inc, na 

listingu: 

#27 Sprawdza, czy komunikat o błędzie jest przechowywany w tablicy $_GLOBALS. Jeśli jest ustawiony, 

wyświetlany jest komunikat o błędzie. 

#36 Dla każdego elementu w tablicy $fields_1, która jest używana w formularzu logowania, 

konstruowany jest element wejściowy formularza. 

#48 W linii 48 wyświetlany jest przycisk wysyłania. Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesłanie 

formularza do Login.php, a nazwa użytkownika i hasło zostaną ocenione. 

#63 Formularz utworzony po wierszu 63 jest formularzem rejestracyjnym. 

#74 Wywołanie funkcji isset sprawdza komunikat o błędzie przechowywany w tablicy $ _GLOBALS. Jeśli 

jest ustawiony, wyświetlany jest komunikat o błędzie. 

#82 Instrukcja foreach rozpoczyna pętlę przez elementy, które powinny być wyświetlane w formularzu 

rejestracyjnym, zgodnie z definicją w tablicy $fields_2. Wiersz 84 wyszukuje typ elementu HTML dla 

pola w tablicy $types_2 (która jest zdefiniowana w polach login_login.inc). 

# 85 Ten blok kodu tworzy rozwijaną listę działów. W prawdziwym CMS prawdopodobnie znajdziesz 

większe bezpieczeństwo. W przykładzie CMS użytkownik ma zaufanie do wyboru swojego działu. 

Pamiętaj, że użytkownik powiązany z określonym działem ma uprawnienia administracyjne do tego 

działu. Rzeczywisty CMS powinien obejmować kolejną warstwę administracyjną, w której 

„superużytkownik” może nadawać lub odwoływać uprawnienia administracyjne. 

#101 W kodzie HTML wokół linii 101 konstruowany jest element wejściowy formularza. Długość 

elementu jest zdefiniowana w tablicy $ length_2 (znalezionej w polach login_login.inc). 

#111 W linii 111 wyświetlany jest przycisk wysyłania. Kliknięcie tego przycisku spowoduje przesłanie 

formularza do Login.php, a Login.php przetworzy informacje rejestracyjne. Jeśli sprawdzanie 

poprawności się powiedzie, użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną intranetu. Jeśli 

podczas sprawdzania poprawności informacji rejestracyjnych wystąpi błąd, strona logowania zostanie 

ponownie wyświetlona, a błędy zostaną odnotowane na ekranie czerwonym tekstem. 

Pisanie CompanyHome.php, pliku do odzyskiwania danych 

CompanyHome.php jest odpowiedzialny za konfigurację elementów danych używanych przez 

company.inc, plik, który wyświetli interfejs HTML. CompanyHome.php ma strukturę instrukcji 

przełączania, z blokami spraw dla każdego poziomu przeglądania. Poziom przeglądania odzwierciedla 

poziom w hierarchii witryny, na którym użytkownik przegląda, zaczynając od strony głównej i 



przechodząc do poziomu szczegółowości treści. Poziom przeglądania jest przekazywany w adresie URL. 

Instrukcja switch testuje poziom przeglądania i wykonuje odpowiedni blok obserwacji. Poniżej znajduje 

się przegląd struktury skryptu: 

switch (poziom_wyszukiwania) 

case „domowy”: 

1 Pobierz listę działów z działu 

tabela bazy danych. 

2 Użyj listy działów, aby zbudować lewą rękę 

linki do działów. 

3 Użyj listy działów, aby zbudować główny korpus 

tekst strony internetowej, która będzie zawierać 

tekst opisu działu. 

case „departament”: 

1 Pobierz listę typów zawartości obsługiwanych w CMS 

z tabeli bazy danych Content_Type. 

2 Użyj listy typów treści, aby zbudować lewą rękę 

linki do stron typu zawartości dla wybranych 

departament. 

3 Użyj listy typów treści, aby zbudować główną treść 

tekst linków do stron typu zawartości dla 

wybrany dział. 

case treść: 

1 Uzyskaj listę elementów treści na podstawie 

dział i typ treści, które posiada użytkownik 

wybrany. 

2 Jeśli nie ma żadnych elementów treści, wyświetl komunikat 

wskazując to. 

3 Jeśli istnieją elementy treści, wypisz elementy w tabeli. 

4 Jeśli użytkownik ma w tym uprawnienia administracyjne 

dział, wyświetlaj linki, które pozwalają użytkownikowi 

dodaj lub edytuj element treści. 

case „szczegóły”: 



1 Uzyskaj listę szczegółowych informacji o zawartości na podstawie 

dział, typ zawartości i element treści, który 

użytkownik wybrał. 

2 Jeśli użytkownik jest administratorem, pokaż formularz, który 

zawiera elementy, które pozwalają użytkownikowi na przesyłanie 

plików 

3 Pokaż wszystkie pliki do pobrania po lewej stronie 

sekcja strony internetowej. 

 

Listing zawiera kod PHP, który konfiguruje elementy danych, które będą używane do wyświetlania 

stron internetowych. 

<?php 

/* Program: CompanyHome.php 

* Opis: Wyświetla stronę internetową, która ma cztery poziomy: 

* 1) strona główna, 2) strona działu, 3) a 

* strona z listą treści oraz 4) strona ze szczegółami. 

*/ 

if (!isset($_SESSION)) #7 

session_start(); 

include_once(“functions_main.inc”); 

$page = array( #12 

“title” => “The Company Intranet”, 

“header” => “The Company Intranet”, 

“bottom” => “Copyright(R) 2005”, 

“left_nav_links” => array(), 

“body_links” => array(), 

“col_headers” => array(), 

“data_rows” => array(), 

); 

$admin = FALSE; 

$base_url = “CompanyHome.php”; 



$trail = “<a href=’$base_url’>Home</a>”; #24 

if (!isset($_SESSION[‘user_name’])) 

header(“Location: Login.php”); #27 

else 

{ 

if (isset($_SESSION[‘user_dept’]) 

&& isset($_GET[‘dept_id’])) 

{ #32 

$admin = $_SESSION[‘user_dept’] == $_GET[‘dept_id’]; 

} 

$cxn = Connect_to_db(“Vars.inc”); 

$left_nav_links = array(); 

$page[“browse_level”] = #38 

isset($_GET[‘browse_level’]) ? 

$_GET[‘browse_level’] : “home”; 

switch ($page[“browse_level”]) #42 

{ 

case “home”: 

$sql = “SELECT name, dept_id, description 

FROM Department 

ORDER BY name”; 

$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

$body_links = “”; 

while($row = mysqli_fetch_assoc($results)) #50 

{ 

$link = “$base_url?dept_id=” . $row[‘dept_id’] 

. “&browse_level=department”; 

$page[“left_nav_links”][$link] = $row[‘name’]; 

$body_links .= “<li><a href=\”” . $link 

. “\”>” . $row[‘name’] . “</a> - “ 

. $row[‘description’]; 



} 

$page[“left_nav_header”] = “Departments”; #59 

$page[“top”] = “Welcome to our Intranet”; 

$page[“body_text”] = “Welcome to our Intranet “ 

. “where each department shares content with “ 

. “the whole company. You can update your “ 

. “own departments content too with our simple “ 

. “interface.<p>Vist the departments’ “ 

. “home pages: $body_links”; 

break; 

case “department”: #70 

$dept_id = $_GET[‘dept_id’]; 

$sql = “SELECT name, dept_id, description 

FROM Department 

WHERE dept_id = $dept_id ORDER BY name”; 

$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

$row = mysqli_fetch_assoc($results); 

$dept_name = $row[‘name’]; 

$dept_desc= $row[‘description’]; 

$page[“left_nav”] = “$dept_name Content”; 

$page[“body_text”] = “$dept_name - $dept_desc”; 

$sql = “SELECT a.name, a.type_id, 

count(b.content_id) 

FROM Content_Type a 

LEFT OUTER JOIN Content b on 

a.type_id = b.content_type 

and b.dept_id = $dept_id 

GROUP BY a.name, a.type_id ORDER BY name”; 

$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

$body_links = “”; 

while($row = mysqli_fetch_assoc($results)) #92 



{ 

$link = “$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&type_id=” . $row[‘type_id’] 

. “&browse_level=content”; 

$page[“left_nav_links”][$link] = $row[‘name’]; 

$body_links .= “<li><a href=\”” . $link 

. “\”>” . $row[‘name’] . “</a>”; 

} 

$page[“left_nav_header”] = “Content Index”; 

$page[“top”] = $dept_name; 

$page[“body_text”] = “$dept_name - $dept_desc “ 

. “<p>Vist the departments’ “ 

. “areas: $body_links”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=department’>$dept_name</a>”; 

break; 

case “content”: #110 

$dept_id = $_GET[‘dept_id’]; 

$type_id = $_GET[‘type_id’]; 

$sql = “SELECT a.name, a.type_id, b.title, 

b.description, b.content_date, 

b.create_date, b.created_by, 

b.last_upd_date, b.last_upd_by, 

c.name as dept_name, content_id 

FROM Content_Type a, Department c 

LEFT OUTER JOIN Content b on 

a.type_id = b.content_type 

and a.type_id = b.content_type 

and b.dept_id = $dept_id 

and b.content_type = $type_id 

WHERE c.dept_id = $dept_id 



ORDER BY content_date DESC”; 

$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

$body_links = “”; 

$content_count = 0; 

$page[“body_text”] = “”; 

while($row = mysqli_fetch_assoc($results)) #132 

{ 

if (!isset($area_name) && $type_id == $row[“type_id”]) 

{ 

$area_name = $row[“name”]; 

$dept_name = $row[“dept_name”]; 

} 

$link = “$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&type_id=” . $row[‘type_id’] 

. “&browse_level=content”; 

$page[“left_nav_links”][$link] = $row[‘name’]; 

if (!isset($row[“content_id”])) #144 

continue; 

$content_id = $row[“content_id”]; 

$content_count++; 

$link = “$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&type_id=$type_id&browse_level=content”; 

$page[“left_nav_links”][$link] = $row[‘name’]; 

$page[“data_rows”][] = $row; 

} 

if ($content_count == 0) #156 

{ 

$page[“body_text”] = “There are no $area_name 

content items for $dept_name”; 

} 

if ($admin) #161 



{ 

$page[“body_text”] .= “<p>[<aÆ 

href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=details&type_id=$type_id” 

. “&content_id=’>add</a>]”; 

} 

$page[“col_headers”][“title”] = “$area_name Title”; 

$page[“col_headers”][“content_date”] = “$area_nameÆ 

Date”; 

$page[“col_headers”][“create_date”] = “Created On”; 

$page[“col_headers”][“created_by”] = “Created By”; 

$page[“col_headers”][“last_upd_date”] = 

“Last Updated On”; 

$page[“col_headers”][“last_upd_by”] = 

“Last Updated By”; 

$page[“left_nav_header”] = “Content”; #176 

$page[“top”] = “$dept_name - $area_name”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=department’>$dept_name</a>”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=content” 

. “&type_id=$type_id’>$area_name</a>”; 

break; 

case “details”: #185 

$dept_id = $_GET[‘dept_id’]; 

$type_id = $_GET[‘type_id’]; 

$sql = “SELECT a.name as dept_name, b.name 

FROM Department a, Content_Type b 

WHERE b.type_id = $type_id 

and a.dept_id = $dept_id 

ORDER BY name”; 



$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

$body_links = “”; 

$content_count = 0; 

while($row = mysqli_fetch_assoc($results)) #198 

{ 

$area_name = $row[“name”]; 

$dept_name = $row[“dept_name”]; 

if (!isset($row[“content_id”])) #203 

continue; 

$content_count++; 

$link = “$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&type_id=”.$row[‘type_id’] 

. “&browse_level=content”; 

$page[“left_nav_links”][$link] = $row[‘name’]; 

$body_links .= “<li><a href=\”” . $link 

. “\”>” . $row[‘name’] . “</a>”; 

} 

$create_date = date(“m/d/y”, time()); 

$created_by = $_SESSION[“user_name”]; 

$last_upd_by = $_SESSION[“user_name”]; 

$content_id = $_GET[“content_id”]; 

$edit = $admin && (@$_GET[“edit”] == “true” 

|| $content_id == “”); 

if ($content_id != “”) #222 

{ 

Connect_to_db(“Vars.inc”); 

$sql = “SELECT content_id, dept_id, content_date, 

content_type as type_id, title, 

description, create_date, 

created_by, last_upd_date, last_upd_by 

FROM Content 



WHERE content_id = $content_id”; 

$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

if ($row = mysqli_fetch_assoc($results)) 

{ 

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

$$key = $value; 

} 

$sql = “SELECT download_id, file_name 

FROM Content_Download 

WHERE content_id = $content_id”; 

$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

while($row = mysqli_fetch_assoc($results)) #242 

{ 

$download_id = $row[“download_id”]; 

$file_name = $row[“file_name”]; 

$link = “files/$download_id/$file_name”; 

$page[“left_nav_links”][$link] = $file_name; 

if ($edit) #249 

$page[“left_nav_links”][$link] .= “</a> 

[<a href=\”Admin.php” 

. “?action=DeleteDownload&download_id=$downÆ 

load_id\” 

>del</a>]”; 

} 

} 

foreach ($_GET as $name => $value) #257 

$$name = $value; 

$edit = $admin && (@$_GET[“edit”] == “true” || $conÆ 

tent_id == “”); 

$page[“top”] = “$dept_name - $area_name”; 

if ($edit) #264 



{ 

$page[“body_text”] = “<center><u>Add Downloads</u>”; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) 

{ 

$page[“body_text”] .= 

“<br><input type=’file’ name=’upload_file$i’>”; 

} 

$page[“body_text”] .= “ 

</center> <p /> 

<center> 

<input type=’reset’ name=’action’ 

value =’Reset Form’> 

<input type=’submit’ name=’action’ 

value =’Cancel’> 

<input type=’submit’ name=’action’ 

value =’Save Changes’> 

</center>”; 

$page[“top”] .= “ Edit/Create”; 

} 

else 

{ 

$page[“body_text”] = 

“<a href=’javascript:history.go(-1)’>Back</a>”; 

} 

$page[“left_nav_header”] = “Downloads”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=department’>$dept_name</a>”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=content” 

. “&type_id=$type_id’>$area_name</a>”; 

break; 



} 

include(“company.inc”); 

} 

?> 

 

#7 Linie 7 i 8 zapewniają rozpoczęcie sesji. Wywołanie isset w linii 7 jest używane, ponieważ Admin.php, 

który ma również wywołanie session_start, używa tego pliku w wywołaniu włączenia. Bez sprawdzania 

isset zmiennej $ _SESSION może zostać wyświetlone powiadomienie, takie jak: „Uwaga: Sesja już się 

rozpoczęła - ignorowanie session_start ().” To powiadomienie wyświetli się na twojej stronie PHP, jeśli 

poziom raportowania błędów (ustawiony w pliku php.ini) zawiera poziom E_NOTICE. 

#12 Linie od 12 do 19 konfigurują niektóre ciągi i tablice, które będą używane w company.inc do 

wyświetlania strony internetowej. Możesz zmienić tytuł, nagłówek i dolne zmienne, aby odzwierciedlić 

nazwę swojej firmy. Elementy left_nav, body_links, col_headers i data_rows są w rzeczywistości listami 

elementów danych. 

#24 Tutaj zdefiniowana jest zmienna o nazwie $trail. Ten ciąg zostanie użyty do zbudowania śladu 

łączy, które będą reprezentować hierarchię witryny, którą użytkownik przemierzył. 

#27 Wiersze 27 i 28 sprawdzają, czy użytkownik jest zarejestrowany i zalogował się. Możesz usunąć te 

wiersze, jeśli chcesz otworzyć witrynę sieci Web dla niezarejestrowanych użytkowników. Niektóre 

witryny intranetowe nie wymagają logowania, chyba że użytkownik próbuje wejść do administracyjnej 

części witryny.  

#32 W wierszach od 30 do 34 ustaw zmienną $admin na TRUE lub FALSE. Zmienna $ admin, 

zdefiniowana w wierszu 22, służy do ustalenia, czy użytkownik ma uprawnienia administracyjne do 

obszaru witryny sieci Web, który przegląda. 

#38 Linie od 38 do 40 konfigurują zmienną browse_level (tak naprawdę element w tablicy $ page). 

Poziom przeglądania określa, czy użytkownik  patrzy na 

* Strona główna firmy (Browse_level „home”) 

* Strona główna działu (Browse_level „departament”) 

* Lista elementów treści (Browse_level „content”) 

* Szczegółowy widok pojedynczego elementu treści (Browse_level „szczegóły”) 

#42 Wiersz 42 zawiera instrukcję przełączającą, która wykonuje blok kodu, który zależy od poziomu 

hierarchii, na którym użytkownik przegląda. 

#50 Linia 50 gromadzi działy tworzące intranet firmy. Konstrukcja tabeli działów umożliwia elastyczne 

dodawanie nowych działów (lub usuwanie działów, które zostały osiowane). 

#59 Linie od 59 do 66 wypełniają niektóre zmienne na poziomie strony. Poziom przeglądania „home” 

reprezentuje główną stronę główną. Na tym poziomie wydziały są wymienione. Tutaj ustawiane są 

elementy left_nav_header, top i body_text tablicy $page. Aby system CMS był lepiej zarządzany (i 

mniej zależny od programisty), CMS może pobrać te ciągi z bazy danych. Oczywiście, aby CMS był 

naprawdę zarządzany przez użytkownika, musisz zbudować interfejs do zmiany tych ciągów. 



#70 Linie od 70 do 88 są używane do budowy wyświetlacza na poziomie działu, jak pokazano na 

rysunku 7-2 (pokazanym wcześniej). SQL, który kończy się na linii 88, używa klauzuli OUTER JOIN, aby 

upewnić się, że wszystkie typy zawartości są pobierane z tabeli Content_Type. Jeśli regularne 

dołączenie (OUTER JOIN) zostały użyte tutaj, a jeśli nie byłoby żadnych elementów treści w tabeli treści 

dla działu, nie zwrócono by żadnych wierszy. Zewnętrzna Klauzula JOIN pobiera typy zawartości (z 

tabeli Content_Type) niezależnie od tego, czy nie istnieją żadne elementy treści (w tabeli treści). 

#92 Rozpoczyna pętlę przez listę typów treści. W wierszach od 94 do 96 jest budowany tusz do listy 

zawartości. 

#110 Rozpoczyna blok kodu, który buduje wyświetlanie na poziomie zawartości. 

#132 Rozpoczyna pętlę przez listę elementów treści. Gdy wykonanie jest w tym momencie kodu, 

program zna dział i typ zawartości, w którym użytkownik przegląda. 

#144 W linii 144 wykonywane jest sprawdzenie content_id. Jeśli content_id nie jest ustawiony, pętla 

kontynuuje następną iterację. Zmienna content_id może mieć wartość NULL z powodu klauzuli LEFT 

OUTER JOIN w SQL. Kod konstruuje linki po lewej stronie do typów treści, niezależnie od tego, czy w 

tabeli treści znajdują się elementy. Linia 153 przypisuje element data_rows tablicy $ page array do 

wyników zapytania. 

#156 Wiersz 156 sprawdza liczbę elementów treści przetworzonych w poprzedniej pętli. Jeśli nie ma 

żadnych elementów treści, wyświetlany jest komunikat, dzięki czemu użytkownik nie widzi po prostu 

pustej strony. 

#161 Rozpoczyna blok kodu, który doda administracyjny link „dodaj”, jeśli użytkownik jest 

administratorem przeglądanego działu. 

#176 Linie 176 i 177 konfigurują niektóre elementy wyświetlania, aby użytkownik wiedział, że poziom 

przeglądanych danych to poziom zawartości. Linie od 178 do 181 konfigurują ślad linków, który 

pomaga użytkownikowi określić, gdzie w hierarchii witryn sieci Web przegląda. 

#185 Zaczyna blok kodu, który buduje wyświetlanie poziomu szczegółowości treści. 

#198 Rozpoczyna pętlę przez listę elementów treści. Gdy wykonanie jest w tym momencie kodu, 

program zna dział, typ zawartości i dokładny element treści, do którego użytkownik przejrzał. 

#203 W wierszu 203 (jak w wierszu 144) sprawdzane jest identyfikator treści. Jeśli zmienna content_id 

nie jest ustawiona, pętla kontynuuje następną iterację. 

#222 Jeśli $ content_id zawiera wartość, kod wie, że użytkownik edytuje istniejący element treści. Jeśli 

ta zmienna $ content_id jest pusta, użytkownik tworzy nowy element. 

#242 Zaczyna blok kodu, który tworzy listę pobrań dla elementu treści. Na rysunku 7-5, pokazanym 

wcześniej, w lewym obszarze strony internetowej widać, że jedno pobranie jest dostępne. 

#249 Rozpoczyna blok kodu, który doda administracyjny link „del”, jeśli użytkownik jest 

administratorem przeglądanego działu. Link „del” pozwoli użytkownikowi usunąć określony element 

do pobrania. 

#257 Rozpoczyna pętlę przez tablicę $ _GET i konfiguruje zmienne na podstawie przesłanych 

elementów formularza HTML. 



#264 Zaczyna blok kodu używany do tworzenia łączy do działań administracyjnych. Użytkownicy, którzy 

nie są administratorami w dziale, w którym przeglądają, nie zobaczą żadnych linków administracyjnych 

i będą ograniczeni do widoku danych tylko do odczytu. 

#297 To koniec skryptu CompanyHome.php. Na tym etapie wykonywania programu skonfigurowano 

dane potrzebne do skonstruowania HTML. Teraz dołączony jest plik company.inc, aby faktycznie 

zbudować wyświetlacz HTML. 

Pisanie company.inc, głównego pliku wyświetlanego HTML 

Poprzedni plik kodu, CompanyHome.php, wykonuje większość pracy polegającej na ustaleniu, gdzie 

użytkownik znajduje się w hierarchii witryny sieci Web, jeśli użytkownik jest administratorem, i jaki jest 

tytuł Strona internetowa. Następny plik kodu, firma.inc - pokazany na Listingu - działa z wyświetlaniem. 

Analizuje listy danych skonfigurowane w CompanyHome.php i buduje HTML. 

<?php 

/* File: company.inc 

* Opis: Zawiera kod wyświetlanej strony internetowej, 

* dane firmy i działu. 

*/ 

include_once(“functions_main.inc”); #6 

?> 

<html> 

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

<body style=”margin: 0”> 

<h3 align=”center”><?php echo $page[‘top’] ?></h3> 

<div style=”font-size: 70%; font-weight: bold”> 

<?php echo $trail ?></div> 

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php 

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

## Left Nav # 

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

?> 

<tr> 

<td width=”20%” valign=”top” > 

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



<?php echo $page[‘left_nav_header’]?></p> 

<table border=”0”> 

<?php 

foreach($page[“left_nav_links”] as $link => $label) #27 

{ 

echo “<tr><td >” 

. “<a href=\”$link\”>$label<p><p></td></tr>\n”; 

} 

if (sizeof($page[“left_nav_links”]) == 0) 

echo “<i>no items yet</i>”; 

?> 

</table> 

</td> 

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

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

<?php 

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

## Main Content # 

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

?> 

<td width=”80%” valign=”top”> 

<form method=”POST” action=”Admin.php” 

enctype=”multipart/form-data”> 

<?php 

if ($page[“browse_level”] == “details”) #50 

{ 

include(“fields_content.inc”); 

include(“content_form.inc”); 

} 

else if (@$content_count > 0) #55 

{ 



echo “<table cellspacing=’3’ cellpadding=’3’ 

width=’100%’bgcolor=’gray’> 

<tr bgcolor=’lightgray’>\n”; 

foreach ($page[“col_headers”] as $key => $display) 

{ 

echo “<th >$display</th>\n”;cl 

} 

echo “<th nowrap>&nbsp;</th>\n”; 

echo “</tr>\n”; 

foreach ($page[“data_rows”] as $row) #66 

{ 

echo “<tr bgcolor=white>\n”; 

foreach ($page[“col_headers”] as $key => $display) 

{ 

if (ereg(“date”, $key)) 

$row[$key] = date(“m/d/y”, strtotime($row[$key])); 

echo “<td nowrap>”.$row[$key].”</th>\n”; 

} 

echo “<th nowrap>[“; 

if ($admin) #76 

{ 

echo “<a href=\”Admin.php?action=delete” 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id&content_id=” 

. $row[“content_id”] . “\”>delete</a>\n”; 

} 

echo “<a href=\”CompanyHome.php?” 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id&content_id=” 

. $row[“content_id”] . Æ 

“&browse_level=details&edit=false\”>” 

. “view</a>\n”; 

if ($admin) #86 



{ 

echo “<a href=\”CompanyHome.php?” 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id&content_id=” 

. $row[“content_id”] . Æ 

“&browse_level=details&edit=true\”>” 

. “edit</a>\n”; 

} 

echo “]</th></tr>\n”; 

} 

echo “</table>\n”; 

} 

echo $page[“body_text”]; 

?> 

</form> 

</td> 

</tr> 

</table> 

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php echo $page[‘bottom’]?> 

</body> 

</html> 

#6 Wiersz 6 zapewnia, że plik zawierający kod do połączenia z bazą danych jest zawarty tylko raz. 

#16 Zaczyna wiersz HTML i lewą kolumnę, która zawiera działy (gdy użytkownik jest na stronie 

głównej), typy zawartości (gdy użytkownik jest na stronie działu) lub dostępne pliki do pobrania (gdy 

użytkownik przegląda szczegóły elementu treści). 

#27 Rozpoczyna pętlę linków po lewej stronie. Jeśli nie ma żadnych łączy, wyświetlany jest komunikat 

„jeszcze nie ma elementów”. 

#50 Jeśli użytkownik patrzy na konkretny element treści, HTML jest tworzony na podstawie 

dołączonych plików. 

#55 Jeśli na liście znajduje się więcej niż jeden element treści, tworzona jest tabela HTML z listą 

elementów treści. Linie od 57 do 65 tworzą początek tabeli HTML. 

#66 Rozpoczyna pętlę, która buduje wiersz w tabeli HTML dla każdego elementu treści. 



#76 Jeśli użytkownik jest administratorem, link do usunięcia elementu treści zostanie dodany do 

wyświetlacza. 

#86 Jeśli użytkownik jest administratorem, link do edycji elementu treści zostanie dodany do 

wyświetlacza. 

Pisanie kodu szczegółowego treści 

Strona internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownik mógł przejść do 

szczegółów. Strona główna i strona działu nie zawierają pełnych informacji o pojedynczym elemencie 

treści. Strona szczegółów treści zawiera wszystkie informacje związane z pojedynczym elementem 

treści. Zapisywanie pól field_content.inc, konfigurowanie pól dla strony szczegółów Następny plik - 

field_content, pokazany na Listingu - ustawia elementy do wyświetlenia w formularzu elementu treści. 

Tablica asocjacyjna $ fields odwzorowuje identyfikatory elementów formularza na nazwy wyświetlane. 

Niektóre nazwy formularzy są puste, ponieważ są ukryte. 

<?php 

/* File: fields_content.inc 

* Opis: Zawiera tablice z nazwami pól i formami 

* elementy stron z treścią. 

*/ 

include_once(“functions_main.inc”); 

$fields = array(“content_id” => “”, 

“dept_id” => “”, 

“type_id” => “”, 

“title” => “$area_name Title”, 

“description” => 

“$area_name Description”, 

“content_date” => “$area_name Date”, 

“create_date” => “Creation Date”, 

“created_by” => “Created By”, 

“last_upd_date” => “Last Updated”, 

“last_upd_by” => “Last Updated By” 

); 

$types = array(“content_id” => “hidden”, 

“dept_id” => “hidden”, 

“type_id” => “hidden”, 

“content_date” => “date”, 



“title” => “text”, 

“description” => “textarea”, 

“create_date” => “datelabel”, 

“created_by” => “label”, 

“last_upd_date” => “datelabel”, 

“last_upd_by” => “label” 

); 

$length = array(“content_date” => “10”, 

“title” => “30”); 

?> 

Tablica asocjacyjna $fields ustawia klucz do wyświetlania odwzorowania. Wartości tej tablicy 

asocjacyjnej zostaną użyte w etykietach formularza HTML. Tablica asocjacyjna $types ustawia klucz do 

mapowania typów HTML. Wartości tej tablicy asocjacyjnej określają typ elementu HTML do użycia w 

formularzu HTML. Tablica $length mapuje klucz elementu na długość pola tekstowego HTML, które ma 

być użyte na wyświetlaczu.  

Podczas pisania content_form.inc kod wyświetlania szczegółów elementu treści Następny plik - 

content_form, pokazany na listingu - działa jako formularz do edycji danych dla elementu treści, a także 

jako widok tylko do odczytu elementu treści. Jeśli użytkownik jest administratorem, formularz zostanie 

wyświetlony, ale osoby niebędące administratorami zobaczą tylko dane do odczytu. 

<?php 

/* File: content_form.inc 

* Opis: Zawiera kod wyświetlania elementu treści. 

*/ 

?> 

<p> 

<table border=”0” width=”100%”> 

<?php 

if (isset($GLOBALS[‘message_2’])) #10 

{ 

echo “<tr> 

<td colspan=’2’ style=\”font-weight: bold; 

font-style: italic; 

font-size: 90%; color: red\”> 

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



} 

$edit = $admin && (@$_GET[“edit”] == “true” #19 

|| @$content_id == “”); 

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

{ 

$type = $types[$field]; 

if ($type != “hidden” && !$edit) 

{ 

$type = $type == “date” ? “datelabel” : “label”; 

} 

switch ($type) { #28 

case “hidden”: 

echo “<input type=’hidden’ “ 

. “name=\”$field\” value=\””.@$$field.”\”>”; 

break; 

case “datelabel”: 

if (!isset($$field) || $$field == “”) 

break; 

$$field = date(“m/d/Y”, time($$field)); 

case “label”: 

echo “<tr><td nowrap valign=top 

style=\”text-align: right; 

font-weight: bold\”>$value:</td> 

<td valign=top>”.@$$field.”</td></tr>”; 

break; 

case “date”: 

if (isset($$field) && $$field != “”) 

$$field = date(“m/d/Y”, time($$field)); 

case “text”: 

echo “<tr><td valign=top nowrap 

style=\”text-align: right; 



font-weight: bold\”>$value:</td> 

<td valign=top> 

<input type=’$type’ 

name=’$field’ 

value=’”.@$$field.”’ 

size=’{$length[$field]}’ 

maxsize=’{$length[$field]}’>”; 

if ($type == “date”) 

echo “ <i>(mm/dd/yyyy)</i>”; 

echo “</td></tr>”; 

break; 

case “textarea”: 

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

font-weight: bold\”>$value</td> 

<td><textarea name=’$field’ cols=40 rows=8>” 

. @$$field 

. “</textarea> 

</td></tr>”; 

} 

} 

?> 

<input type=”hidden” name=”browse_level” value=”details”> 

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

<p style=”margin-top: .05in”> 

</table> 

#10 Rozpoczyna blok kodu, który jeśli komunikat_2 jest ustawiony w tablicy $_GLOBALS, wyświetla 

tekst błędu przechowywany w elemencie tablicy. 

#19 Zmienna $ edit zostaje ustawiona na PRAWDA lub FAŁSZ. Jeśli użytkownik jest administratorem, a 

użytkownik kliknął link Edytuj, aby przejść do szczegółów strony, $edit jest ustawiony na PRAWDA, a 

strona wyświetla się w trybie edycji. W przeciwnym razie $edit jest ustawione na FAŁSZ, a strona 

pojawia się w trybie tylko do widoku odczytu. 

#21 Rozpoczyna pętlę przez elementy formularza. HTML jest konstruowany na podstawie atrybutów 

ustawionych w tablicy $ types i tego, czy użytkownik może edytować element treści. 



#28 Zaczyna instrukcję switch, która sprawdza typ elementu i buduje HTML na podstawie tego typu. 

Pisanie Admin.php, kodu do manipulacji danymi 

Pisząc kod, który zamierza wprowadzić zmiany w danych, nigdy nie możesz być zbyt ostrożny, 

sprawdzając, czy użytkownik ma odpowiedni dostęp do modyfikowania danych, czy przesyłane dane 

są prawidłowe i czy powiązane relacje danych są prawidłowe. W przykładzie CMS dokonano pewnej 

weryfikacji, ale dla uproszczenia wprowadzono tylko kilka kontroli. Idealnie byłoby, gdybyś spojrzał na 

każdą linię kodu i zadał sobie pytanie, czy ktoś może w jakikolwiek sposób złośliwie (lub przypadkowo) 

osiągnąć nieprawidłowy stan w kodzie. Podczas debugowania kodu można użyć wbudowanej funkcji 

potwierdzenia, aby sprawdzić wszelkie założenia kodu. Mózgi CMS znajdują się w pliku Admin.php. 

Elementy są dodawane, usuwane i modyfikowane w tym pliku kodu. Formularz wbudowany w plik 

content_form.inc opublikuje elementy formularza w pliku Admin.php. Admin.php musi zweryfikować 

dane, przekierować użytkownika do następnego ekranu i zapisać dane w bazie danych. Oto 

podstawowy przepływ administracyjnego pliku PHP (Admin.php), który jest pokazany w całości na 

Listingu: 

Pętlę przez przesłane elementy formularza. 

Sprawdź działanie, które wykonuje użytkownik: 

switch (akcja) 

case „usuń”: 

1 Usuń szczegóły zawartości ze spisu treści 

dla elementu treści, który użytkownik próbuje 

usunąć. 

2 Usuń wszystkie elementy do pobrania z Content_Download 

tabela powiązana z elementem treści 

że użytkownik usuwa. 

case „Zapisz zmiany”: 

1 Zorganizuj i sprawdź poprawność elementów formularza 

przesłane. 

2 Jeśli użytkownik zapisuje nowy element treści, wstaw 

nowy wiersz w tabeli bazy danych treści. 

3 Jeśli użytkownik zapisuje istniejący element treści, 

zaktualizuj wiersz w tabeli bazy danych treści. 

4 Pętlę przez pliki, które zostały przesłane i 

dodaj swoje dane do tabeli Content_Download. 

case „DeleteDownload”: 

1 Usuń z tabeli Content_Download pojedynczo 



pozycja. 

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH I ZAPISZ PLIKI PRZESYŁANE 

<?php 

/* File: Admin.php 

* Opis: Wykonuj dowolne zadania manipulacji danymi, takie jak 

* tworzenie, edytowanie lub usuwanie elementów treści. 

*/ 

session_start(); 

include_once(“functions_main.inc”); 

foreach ($_POST as $name => $value) #9 

$$name = $value; 

foreach ($_GET as $name => $value) #11 

$$name = $value; 

if (!isset($action)) #14 

header(“Location: CompanyHome.php”); 

if (!isset($create_date)) #17 

$create_date = date(“Y-m-d”, time()); 

else 

$create_date = time($create_date); 

if (!isset($content_date)) 

$content_date = date(“Y-m-d”, time()); 

else 

$content_date = strtotime($content_date); 

$content_date = date(“Y-m-d”, $content_date); 

$last_upd_date = date(“Y-m-d”, time()); 

if (!isset($created_by)) 

$created_by = $_SESSION[“user_name”]; 

$last_upd_by = $_SESSION[“user_name”]; 

$cxn = Connect_to_db(“Vars.inc”); 

switch ($action) #35 

{ 



case “delete”: #37 

$sql = “DELETE FROM Content 

WHERE content_id=$content_id”; 

mysqli_query($cxn, $sql); 

$sql = “DELETE FROM Content_Download 

WHERE content_id=$content_id”; 

mysqli_query($cxn, $sql); 

break; 

case “Save Changes”: #48 

$message_2 = “”; 

if ($content_date <= 0) 

$message_2 = “<li>Invalid Content Date”; 

if ($title == “”) 

$message_2 .= “<li>Title cannot be left blank”; 

if ($message_2) 

$message_2 = “Please correct these errors: $message_2”; 

if ($message_2 != “”) 

{ 

include(“CompanyHome.php”); 

exit(); 

} 

if ($content_id) #65 

{ 

$sql = “UPDATE Content 

SET title = ‘$title’, 

description = ‘$description’, 

content_date = ‘$content_date’, 

last_upd_date = ‘$last_upd_date’, 

last_upd_by = ‘$last_upd_by’ 

WHERE content_id = $content_id”; 

} 



else #75 

{ 

$sql = “INSERT Content (dept_id, content_type, 

title, description, content_date, 

create_date, created_by, 

last_upd_date, last_upd_by) 

VALUES ($dept_id, $type_id, ‘$title’, 

‘$description’, ‘$content_date’, 

‘$create_date’, ‘$created_by’, 

‘$last_upd_date’, ‘$last_upd_by’)”; 

} 

Connect_to_db(“Vars.inc”); #87 

mysqli_query($cxn, $sql); 

if (!$content_id) 

$content_id = mysqli_insert_id($cxn); #92 

foreach ($_FILES as $file) #94 

{ 

$file_name = $file[“name”]; 

if ($file[“size”] <= 0) 

continue; 

$sql = “INSERT Content_Download (content_id, file_name) 

VALUES ($content_id, ‘$file_name’)”; 

mysqli_query($cxn, $sql); 

$file_id = mysqli_insert_id($cxn); #103 

$dest_dir = “files”.DIRECTORY_SEPARATOR.$file_id; 

$dest_file = $dest_dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$file_name; 

if(!file_exists($dest_dir)) #107 

{ 

if(!mkdir($dest_dir, 0700, TRUE)) 

die (“Can’t archive attachments to $dest_dir”); 

} 



if (!file_exists($dest_file)) #113 

{ 

if (!move_uploaded_file($file[“tmp_name”], Æ 

$dest_file)) 

die (“Can’t archive attachments to $dest_dir”); 

} 

} 

break; 

case “DeleteDownload”: #121 

$sql = “SELECT a.dept_id, a.content_type 

FROM Content a, Content_Download b 

WHERE b.download_id=$download_id 

AND a.content_id = b.content_id”; 

$results = mysqli_query($cxn, $sql); 

$row = mysqli_fetch_assoc($results); 

$dept_id = $row[“dept_id”]; 

$type_id = $row[“content_type”]; 

#132 

$sql = “DELETE FROM Content_Download 

WHERE download_id=$download_id”; 

mysqli_query($cxn, $sql); 

break; 

case “Cancel”: 

break; 

} 

$query_str = “browse_level=content” #142 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id”; 

header(“Location: CompanyHome.php?$query_str”); 

?> 

Poniżej znajduje się opis linii numerowanych pojawiających się w pliku Admin.php, pokazany na 

Listingu: 



#9 Rozpoczyna pętlę przez elementy formularza przesłane do Admin.php przy użyciu metody 

formularza POST. 

#11 Rozpoczyna pętlę przez elementy formularza przesłane do Admin.php przy użyciu metody GET 

form. 

#14 Gdy formularz z content_form.inc zostanie przesłany do Admin.php, powinien dostarczyć akcję. 

Bez akcji (ustawianej w zmiennej $action) kod nie będzie wiedział, czy użytkownik próbuje dodać, 

usunąć lub zmodyfikować element treści. Dlatego jeśli nie podano żadnej akcji, użytkownik jest 

odsyłany z powrotem do strony głównej przez dyrektywę nagłówkową. Dyrektywa nagłówka 

„Lokalizacja: nazwa ścieżki” mówi przeglądarce użytkownika, aby przejść do innej lokalizacji. Istnieją 

inne nagłówki przydatne podczas projektowania dynamicznych witryn sieci Web. Dyrektywa 

nagłówkowa „Pragma: bez pamięci podręcznej” mówi przeglądarce użytkownika, jak zarządzać 

buforowaniem. Dyrektywa nagłówkowa „Wygasa: czas GMT” może pomóc w odświeżeniu treści na 

czas. (Pamiętaj, że nie są one używane w tym rozdziale). 

#17 W przypadku nowych elementów treści data utworzenia jest tworzona od zera za pomocą funkcji 

time (). W tym pliku widać używane funkcje czasu, strtotime i daty. Funkcja czasu tworzy liczbę 

całkowitą przechowującą milisekundy od 1 stycznia 1970 roku, GMT, znaną również jako Epoka UNIX. 

Funkcja strtotime służy do analizowania ogólnego ciągu daty w celu pobrania wartości w czasie 

rzeczywistym. (A -1 zwrócone z tej funkcji oznacza, że PHP nie może określić wartości czasu ciągu 

przekazanego jako zmienna.) Funkcja daty pobierze zmienną czasową i zastosuje do niej formatowanie. 

#35 Zaczyna blok przełączania, który sprawdza działanie, które użytkownik chce podjąć dla elementu 

treści. Użytkownik może dodawać nowy element treści, dodawać nowy element do pobrania, usuwać 

element treści, usuwać element do pobrania lub edytować szczegóły elementu treści. 

#37 Rozpoczyna blok kodu, który usuwa element treści. Powiązane elementy do pobrania są również 

usuwane w wierszach 42–44. 

#48 Zaczyna blok kodu, który zapisuje zmiany w elemencie treści. Linie od 49 do 58 sprawdzają 

poprawność niektórych przesłanych elementów formularza. W wierszu 63, jeśli podczas sprawdzania 

poprawności przesłanego formularza wystąpią jakiekolwiek problemy, użytkownik jest odsyłany z 

powrotem do strony ze szczegółowymi treściami. 

#65 W wierszach od 65 do 74 konstruowany jest SQL do aktualizacji istniejącego elementu treści, który 

użytkownik próbuje zaktualizować. Kod wie, że jest to element do edycji (w przeciwieństwie do bycia 

nowym elementem), ponieważ przechodzi sprawdzanie zmiennej $content_id. 

#75 W wierszach od 75 do 85 SQL jest tworzony do tworzenia nowego elementu treści. 

#87 Linie od 87 do 89 łączą się z bazą danych i wykonują SQL, który utworzy lub zaktualizuje element 

treści. 

#92 Linie 91 i 92 wypełnią zmienną $content_id, jeśli element jest nowym elementem. Funkcja 

mysql_insert_id pobierze z bazy danych wartość kolumny tożsamości z ostatnio wstawionego wiersza. 

#94 Rozpoczyna pętlę, w której zapisany zostanie każdy przesłany plik, który użytkownik załączył. 

Domyślnie wyświetlane są trzy pliki do pobrania, ale możesz dodać więcej po zapisaniu szczegółów 

elementu treści, jeśli użytkownik powróci do widoku edycji elementu treści. 

#103 Plik jest przechowywany w systemie plików przy użyciu ścieżki zawierającej identyfikator wiersza 

($ file_id) w tabeli Content_Download. Zwróć uwagę na stałą DIRECTOR_SEPARATOR. Ta wbudowana 



stała pomaga zapewnić, że Twój kod jest przenośny w różnych systemach operacyjnych. Jeśli na stałe 

zakodujesz ukośnik odwrotny (\) jako separator katalogu (np. C: \ www \ files), to jeśli kiedykolwiek 

będziesz musiał przenieść swój kod na serwer UNIX lub Mac, może się okazać, że Twój kod zawiódł 

podczas próby aby uzyskać dostęp do nieprawidłowej ścieżki pliku. 

#107 Sprawdza istnienie katalogu docelowego. Ten katalog powinien być unikalny, aby można było 

wstawić tutaj dodatkowy kod sprawdzający błędy, aby wyświetlić błąd systemowy, jeśli katalog $ 

dest_dir już istnieje. Katalog jest tworzony w linii 109. 

#113 Sprawdza istnienie pliku docelowego. Nie powinien już istnieć, ale Twój kod PHP nigdy nie 

powinien zbytnio przejmować się stanem systemu. W linii 115 plik przesłany przez użytkownika jest 

przenoszony do miejsca docelowego, które skonstruował CMS, do katalogu $dest_dir. Wywołanie 

funkcji move_uploaded_file jest konieczne, ponieważ PHP ostatecznie usunie wszystkie przesłane pliki, 

które zapisał w tymczasowej lokalizacji pliku (określone przez wartość upload_tmp_dir w pliku php.ini). 

Kod PHP w przykładzie w tym rozdziale nie ogranicza rozmiaru przesyłanego pliku. Możesz ograniczyć 

rozmiar przesyłanych plików na jeden z dwóch sposobów: 

* Zmień ustawienie upload_max_filesize w pliku php.ini. 

* Dodaj ukryte pole wejściowe do formularza HTML o nazwie MAX_FILE_SIZE i wprowadź wartość (w 

bajtach) w polu wartości wejściowej HTML. 

#121 W wierszu 121 znajduje się blok kodu służący do usuwania pobieranego elementu. Pierwsze 

zapytanie SQL pobiera wartości dept_id i type_id z bazy danych dla usuwanego elementu do pobrania. 

Odbywa się to tak, aby następna wyświetlana strona zawierała wystarczającą ilość informacji, aby 

utrzymać miejsce użytkownika w hierarchii przeglądanej witryny. 

#132 Usuń informacje z bazy danych dotyczące elementu do pobrania. Zauważ, że plik nie został 

usunięty z systemu plików. Aby to zrobić, kod musiałby pobrać ścieżkę elementu do pobrania (przed 

usunięciem wiersza bazy danych), a następnie użyj funkcji unlink, aby usunąć rzeczywisty plik. 

#142 Na tym etapie wykonywania kodu dokonano wszystkich manipulacji danymi, a kod przekierowuje 

użytkownika (poprzez dyrektywę nagłówka Lokalizacja) na stronę główną. 

Budowanie aplikacji CMS: podejście obiektowe 

Projektując system zorientowany obiektowo, projektanci mogą najpierw zdefiniować model 

obiektowy - w tym właściwości, metody i konstruktory obiektów - bez wypełniania całego kodu, który 

ostatecznie znajdzie się w obiektach. Projektując obiekty wysokiego poziomu, projektanci, programiści 

i użytkownicy mogą koncepcyjnie przeglądać system i, miejmy nadzieję, znaleźć wszelkie dziury w 

projekcie przed napisaniem wiązki kodu. Co więcej, przy projektowaniu modelu obiektowego, zadania 

kodowania mogą zostać podzielone między wielu programistów. Tak długo, jak programista zna 

metody obiektu, może pisać kod, który wykorzystuje obiekty zakodowane przez kogoś innego. 

Pisanie modelu obiektowego 

W sekcji „Obiekty” mówię o klasach tworzących model obiektowy dla CMS. Kod zorientowany 

obiektowo jest funkcjonalny i ponownie wykorzystuje większość kodu proceduralnego. Największa 

różnica między kodem proceduralnym a kodem obiektowym polega na tym, że utworzono zestaw 

obiektów do enkapsulacji bazowych obiektów danych. Jeśli spojrzysz na DDL zdefiniowany wcześniej, 

zobaczysz bezpośrednią korelację między bazowymi tabelami bazy danych a następującymi klasami. 

Modele obiektów zaprojektowane dla innych aplikacji mogą nie zawsze odzwierciedlać strukturę bazy 

danych. Przykład CMS w tym rozdziale składa się z działów, obszarów treści, elementy treści i pliki do 



pobrania. Każda z tych rzeczy może być reprezentowana za pomocą obiektów. Na przykład obiekt 

Departamentu ma metody, które ujawniają nazwę i opis działu. 

Obiekty 

W tej części używane są klasy Department, ContentType, ContentItem i ContentDownload, które 

pomagają w tworzeniu modelu obiektowego dla CMS. Opisuję je tutaj wraz z kilkoma innymi klasami: 

* Dział: Ta klasa reprezentuje dział w organizacji firmy. Aplikacja CMS w tym rozdziale dba tylko o 

nazwę działu, opis i jego identyfikator bazowy w bazie danych. Ta klasa ma tylko metody tylko do 

odczytu, ponieważ aplikacja CMS nie ma mechanizmu modyfikowania listy działów. Lista wydziałów 

jest sterowana przez zawartość tabeli wydziałów. Możliwym ulepszeniem przykładu CMS w tym 

rozdziale byłby moduł administracyjny, który pozwoliłby administratorom dodawać nowe działy do 

systemu. 

* ContentType: W ramach CMS użytkownik może przeglądać różne typy treści, takie jak Nowy, 

Zdarzenia i Często zadawane pytania. Klasa ContentType pomaga CMS kategoryzować dane treści. 

Klasa zawiera tylko identyfikator i nazwę. Lista typów zawartości jest sterowana przez zawartość tabeli 

Content_Type. Możliwym ulepszeniem przykładu CMS w tym rozdziale byłby moduł administracyjny, 

który pozwoliłby administratorom dodawać nowe typy treści do systemu. 

* ContentItem: ta klasa jest koniem roboczym CMS. Ta klasa zawiera dane, które użytkownicy tworzą 

lub edytują. Podstawowe dane są przechowywane w tabeli Content w bazie danych. Ta klasa ma 

funkcje zapisywania i usuwania, dzięki czemu zmiany obiektu mogą być odzwierciedlone w bazie 

danych. 

* ContentDownload: ta klasa, reprezentująca dane przechowywane w tabeli Content_Download, po 

prostu ujawnia nazwę pliku i identyfikator. Funkcje zapisywania i usuwania pozwalają kodowi PHP 

zachować szczegóły obiektu w bazie danych. 

* BaseInfo: Klasy przedstawione w poprzednich punktach mają kilka wspólnych cech: nazwę i 

identyfikator. Klasa BaseInfo jest wspólnym mianownikiem wśród innych klas. Ta klasa pozwala 

uprościć wszystkie pozostałe klasy, ponieważ wspólny kod został scentralizowany w jednej klasie. 

* Database : Ta klasa zawiera konfigurację połączenia z bazą danych. Funkcja getConnection jest 

używana przez konsumentów tego obiektu do uzyskania połączenia z bazą danych. Zaletą 

programowania obiektowego (programowanie OO) jest to, że szczegóły implementacji mogą 

znajdować się w czarnej skrzynce. Innymi słowy, kod korzystający z klasy Database nie musi wiedzieć, 

w jaki sposób klasa konfiguruje połączenia z bazą danych. Kod konsumencki dba tylko o metody 

udostępniania obiektów. 

* WebForm: klasa WebForm udostępnia formularze dla aplikacji. Gromadzi i przetwarza informacje 

wpisane przez użytkownika. 

Tworzenie statycznych metod wyszukiwania 

Jak uzyskać dane z bazy danych do reprezentacji obiektowej w kodzie PHP? Istnieje kilka podejść do 

tego. Możesz zbudować pojedynczy plik PHP do wyszukiwania danych i tworzenia odpowiednich 

obiektów. Kod instancji obiektu można umieścić wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. W 

przykładzie w tym rozdziale zastosowano podejście fabryczne. Metoda fabryczna odpowiada za 

pobranie niektórych parametrów wyszukiwania i zwrócenie pożądanego obiektu lub obiektów. 

Metody fabryczne mają proste, proste zadanie: po prostu wyrzucają przedmioty. Metody 

wyszukiwania mają zakres statyczny. Oznacza to, że metody fabryczne nie wymagają wykonania 



instancji obiektu. W przypadku metod klasowych obiekt musi zostać utworzony (utworzony) za 

pomocą słowa kluczowego new, zanim będzie można użyć jego metod. Metody statyczne nie muszą 

być wykonywane w kontekście obiektowym. Metody wyszukiwania statycznego obiektów w modelu 

obiektowym w tym rozdziale znajdują się w kodzie obiektów. Dlatego każda klasa jest odpowiedzialna 

za zlokalizowanie podstawowych danych z bazy danych i utworzenie instancji obiektów 

reprezentujących dane. Na przykład obiekt Department ma metodę findAll, która zwraca tablicę 

obiektów Department. Metoda findById zwraca pojedynczy obiekt (lub NULL, jeśli w bazie danych nie 

znaleziono danych dla identyfikatora podanego jako parametr do wywołania metody). Imię każdego 

ze znalazców metoda zaczyna się od znajdowania. Metoda statyczna jest wywoływana przy użyciu 

formatu ClassName :: staticMethod Name (). Różni się to od wywołania metody obiektu, które wygląda 

jak $zmiennaNam-> metodaNazwa (). Oto kilka ilustracji kodu, który używa metod obiektowych w 

porównaniu do statycznych wywołań metod: 

# Tworzenie instancji obiektu 

$ object_instance = new MyObject (); 

# Wywołanie metody obiektu 

echo $ object_instance-> getDescription (); 

# Statyczne wywołanie metody, zwraca tablicę obiektów 

$ object_array = MyObject :: findAllData (); 

# Statyczne wywołanie metody, zwraca pojedynczy obiekt 

$ object_instance = MyObject :: findById ($ id); 

# Wywołanie metody obiektu 

echo $ object_instance-> getName (); 

Tworzenie metod pobierających i ustawiających 

Obiekty ujawniają swoje szczegóły metodami pobierającymi. Te metody, zwykle o nazwie zaczynającej 

się od get, zwracają atrybuty obiektu. Jeśli projektujesz obiekt pracownika, możesz zaimplementować 

następujące metody pobierające: getFirstName, getLastName, getIdNumber, getAge i tak dalej. Z 

drugiej strony metody ustawiające to metody, które umożliwiają konsumentom obiektów ustawienie 

atrybutów obiektu. Niektóre metody ustawiające obiektu pracownika mogą obejmować setFirstName, 

setLastName, setDepartment, setAge i tak dalej. 

Pisanie podstawowej klasy danych 

Podczas tworzenia modelu obiektowego często można rozdzielić (lub uogólnić) wspólne atrybuty i 

funkcje na klasę podstawową. W CMS w tym rozdziale każdy obiekt danych ma identyfikator i nazwę. 

Te właściwości, wraz ze statyczną funkcją pomocniczą do pobierania połączenia z bazą danych, będą 

stanowić klasę podstawową BaseInfo.class. 

Właściwości 

Właściwości BaseInfo przechowują identyfikator i nazwę elementu. Właściwości to: 

protected $id; 

protected $name; 



Pierwsza właściwość, $id, jest podstawowym identyfikatorem kolumny. Właściwość $name to 

wyświetlana nazwa lub tytuł elementu. Zauważ, że te właściwości są chronione, co oznacza, że nie 

można uzyskać do nich dostępu od konsumentów obiektu. Jednak podklasy mają dostęp do tych 

właściwości. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy BaseInfo. Każdą metodę szczegółowo omawiam po liście kodów. 

<?php 

/* Name: BaseInfo.class 

* Desc: Klasa podstawowa, z której mogą obiekty danych 

* poszerzać. Identyfikator i nazwa są wspólne wśród 

* wszystkie obiekty danych. Również baza danych 

* połączenie można uzyskać z tej klasy. 

*/ 

include_once(“Database.class”); 

class BaseInfo 

{ 

protected $id; 

protected $name; 

function __construct($id, $name) 

{ 

$this->id = $id; 

$this->name = $name; 

} 

protected static function getConnection() 

{ 

$db = new Database(“Vars.inc”); 

$db->useDatabase(“IntranetCMS”); 

return $db->getConnection(); 

} 

public function getId() 

{ 

return $this->id; 



} 

public function getName() 

{ 

return $this->name; 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor wymaga identyfikatora i nazwy. Te parametry służą do przypisywania wartości do 

właściwości obiektu. 

getConnection 

Ta metoda po prostu tworzy instancję obiektu bazy danych i używa metody get Connection do 

zwrócenia połączenia z bazą danych. Metoda jest statyczna, ponieważ metody Findera, które również 

są statyczne, muszą uzyskać połączenie z bazą danych, aby przeprowadzić wyszukiwanie. 

getId, getName 

Wartość $id jest ujawniana przez funkcję getId. W programowaniu obiektowym powinieneś spróbować 

zadeklarować funkcje, aby uzyskać i ustawić wewnętrzne atrybuty zamiast ujawniać zmienne klasowe, 

upubliczniając je. Pomaga to zapewnić, że klasa ściśle kontroluje swój stan wewnętrzny. Metoda 

getName zwraca nazwę obiektu. 

Pisanie klasy Departament 

Klasa Department zawiera informacje, które tworzą dział w organizacji. Obejmuje to nazwę działu, opis 

i identyfikator działu. 

Właściwości 

Właściwości obiektu Department przechowują informacje o pojedynczym dziale w organizacji. 

Właściwości to: 

protected $decription; 

Zauważ, że ta klasa definiuje jedną właściwość, ale klasa naprawdę ma trzy właściwości. Pozostałe dwie 

właściwości (identyfikator i nazwa) są zdefiniowane w klasie BaseInfo. Ponieważ klasa Department jest 

podklasą klasy BaseInfo, klasa Department odziedziczyła właściwości klasy BaseInfo. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy Department. Każdą metodę szczegółowo omawiam po liście kodów. 

<?php 

/* Name: Department.class 

* Opis: Klasa zawierająca szczegółowe informacje dla działu 

* i treść w dziale. 



*/ 

include_once(“BaseInfo.class”); 

class Department extends BaseInfo 

{ 

protected $description; #10 

function __construct($id, $name, $desc) 

{ 

parent::__construct($id, $name); #14 

$this->description = $desc; 

} 

public function getDescription() #18 

{ 

return $this->description; 

} 

public static function findAll() 

{ 

$cxn = parent::getConnection(); #25 

$sql = “SELECT dept_id, name, description 

FROM Department 

ORDER BY name”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

$depts = array(); 

while ($row = $results->fetch_assoc()) #36 

{ 

$depts[] = new Department($row[‘dept_id’], 

$row[‘name’], $row[‘description’]); 



} 

return $depts; 

} 

public static function findById($id) 

{ 

$cxn = parent::getConnection(); 

$sql = “SELECT dept_id, name, description 

FROM Department 

WHERE dept_id = $id”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

if ($row = $results->fetch_assoc()) 

{ 

return new Department($row[‘dept_id’], 

$row[‘name’], $row[‘description’]); 

} 

return NULL; 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Klasa podstawowa nie ma wszystkich właściwości potrzebnych do reprezentowania działu, dlatego 

deklarowana jest dodatkowa właściwość reprezentująca długi opis działu w linii 10. Pamiętaj, że 

właściwości $ id i $ name z klasy podstawowej, BaseInfo, są również dostępne w tej klasie. Konstruktor 

jest potrzebny do obsługi dodatkowej właściwości $ description. Konstruktor klasy nadrzędnej jest 

wywoływany w linii 14, aby ustawić właściwości $ id i $ name. 

getDescription 

Ta nowa metoda w wierszu 18 ujawnia właściwość $ description. 



findAll, findById  

Te metody są funkcjami wyszukiwania statycznego. W modelu obiektowym w tym projekcie kod 

wyszukujący znajduje się w samych klasach. Funkcja findAll zwróci tablicę instancji obiektów 

spełniających parametry wyszukiwania. W wierszu 25 połączenie z bazą danych jest pobierane przy 

użyciu funkcji zdefiniowanej w klasie nadrzędnej. W linii 36 znajduje się pętla, która wypełni tablicę 

zwrotną nowymi obiektami Departamentu. findById zwróci pojedynczy obiekt do wyszukiwania, jeśli 

w bazie danych znajduje się pasujący wiersz dla identyfikatora. 

Pisanie klasy ContentType 

Ta klasa jest bardzo prosta. Reprezentuje typ zawartości dostępny w CMS. Typ zawartości ma tylko 

identyfikator i nazwę. Te właściwości zostały już zakodowane w klasie podstawowej, więc jedynym 

innym kodem, który musi przejść w tej klasie, jest kod, który będzie obsługiwał wyszukiwanie i 

tworzenie instancji obiektów ContentType. 

Właściwości 

Klasa ContentType nie definiuje żadnych właściwości, ale będzie korzystać z właściwości 

zdefiniowanych w nadklasie (zwanej także klasą nadrzędną), właściwości $ id i $ name. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy ContentType. Każdą metodę szczegółowo omawiam po liście kodów. 

<?php 

/* Name: ContentType.class 

* Opis: Klasa zawierająca szczegóły dla typu zawartości 

* dostępne w CMS. 

*/ 

include_once(“BaseInfo.class”); 

class ContentType extends BaseInfo 

{ 

public static function findAll() #11 

{ 

$cxn = parent::getConnection(); 

$sql = “SELECT type_id, name 

FROM Content_Type 

ORDER BY name”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 



throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error()); 

} 

$types = array(); 

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

{ 

$types[] = new ContentType($row[‘type_id’], 

$row[‘name’]); 

} 

return $types; 

} 

public static function findById($id) #32 

{ 

$cxn = parent::getConnection(); 

$sql = “SELECT type_id, name 

FROM Content_Type 

WHERE type_id = $id”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error()); 

} 

if ($row = $results->fetch_assoc()) 

{ 

return new ContentType($row[‘type_id’], $row[‘name’]); 

} 

return NULL; 

} 

} 

?> 



Konstruktor 

Ta klasa nie definiuje jawnie konstruktora, ponieważ ten zdefiniowany w klasie nadrzędnej 

(BaseInfo.class) spełnia również potrzeby tej klasy. W tym pliku klasy nie ma kodu dla konstruktora. 

findAll, findById  

Te metody są funkcjami wyszukiwania statycznego. findAll w wierszu 11 zwraca tablicę obiektów, a 

findById w wierszu 32 zwraca pojedynczy obiekt (jeśli wyszukiwanie daje wiersz w bazie danych). 

Pisanie klasy ContentItem 

Klasa ContentItem to klasa podstawowa reprezentująca różne typy elementów treści dostępnych w 

CMS. Tę klasę można rozszerzyć, ponieważ niektóre elementy treści mogą mieć więcej lub mniej 

szczegółów powiązanych z elementem treści. Na przykład na listingu zdefiniowano klasę FAQ. Funkcja 

showColumn zwraca wartość FALSE, gdy parametr data_data jest przekazywany jako parametr. W 

przypadku elementu treści FAQ ta data_tekstu nie jest istotna dla użytkownika końcowego, dlatego 

przesłonięta klasa umożliwi interfejsowi wyświetlania zignorowanie pola. 

Właściwości 

Właściwości obiektu Department przechowują informacje o pojedynczym dziale w organizacji. 

Właściwości to: 

protected $description; 

protected $content_date; 

protected $create_date; 

protected $created_by; 

protected $last_upd_date; 

protected $last_upd_by; 

Właściwości $id i $name są dziedziczone z klasy BaseInfo, więc nie zostały tu ponownie zdefiniowane. 

Właściwość $description jest łańcuchem reprezentującym główny element elementu treści. 

Właściwość $content_date odzwierciedla datę, w której element treści jest istotny; w przypadku 

elementu treści zdarzenia właściwość $ content_type służy do oznaczenia daty wymienionego 

zdarzenia. Właściwości $created_by, $create_date, $last_upd_date i $last_upd_by są używane do 

podstawowej kontroli elementu treści. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy ContentItem. Każdą metodę szczegółowo omawiam po liście kodów. 

<?php 

/* Name: ContentItem.class 

* Opis: Klasa zawierająca szczegóły dotyczące singla 

* element treści. 

*/ 

include_once(“BaseInfo.class”); 



class ContentItem extends BaseInfo 

{ 

protected $description; #10 

protected $content_date; 

protected $create_date; 

protected $created_by; 

protected $last_upd_date; 

protected $last_upd_by; 

function __construct($id, $title, $desc, #17 

$content_date, $created_on, $created_by, 

$last_upd_on, $last_upd_by) 

{ 

parent::__construct($id, $title); 

$this->description = $desc; 

$this->content_date = $content_date; 

$this->create_date = $created_on; 

$this->created_by = $created_by; 

$this->last_upd_date = $last_upd_on; 

$this->last_upd_by = $last_upd_by; 

} 

public function setName($name) #31 

{ 

$this->name = $name; 

} 

public function getDescription() #36 

{ 

return $this->description; 

} 

public function setDescription($desc) 

{ 

$this->description = $desc; 



} 

public function getContentDate() 

{ 

return date(“m/d/y”, strtotime($this->content_date)); 

} 

public function setContentDate($content_date) 

{ 

$this->content_date = strtotime($content_date); 

} 

public function getCreationDate() 

{ 

return date(“m/d/y”, strtotime($this->create_date)); 

} 

public function setCreationDate($create_date) 

{ 

$this->create_date = strtotime($create_date); 

} 

public function getCreatedBy() 

{ 

return $this->created_by; 

} 

public function getLastUpdDate() 

{ 

return date(“m/d/y”, strtotime($this->last_upd_date)); 

} 

public function getLastUpdBy() 

{ 

return $this->last_upd_by; 

} 

public function setLastUpdBy($last_upd_by) 

{ 



$this->last_upd_by = $last_upd_by; 

} 

public static function findById($content_id) #86 

{ 

$cxn = parent::getConnection(); 

$sql = “SELECT content_id, title, description, 

content_date, create_date, 

created_by, last_upd_date, last_upd_by 

FROM Content 

WHERE content_id = $content_id”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

$row = $results->fetch_assoc(); 

return ContentItem::getContentItem($row); #103 

} 

public static function findByDeptType($dept_id, 

$content_type) 

{ 

$cxn = parent::getConnection(); 

$sql = “SELECT content_id, title, description, 

content_date, create_date, 

created_by, last_upd_date, last_upd_by 

FROM Content 

WHERE content_type = $content_type 

and dept_id = $dept_id”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 



{ 

throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

$ret_array = array(); 

while ($row = $results->fetch_assoc()) #123 

$ret_array[] = ContentItem::getContentItem($row); 

return $ret_array; 

} 

public static function getContentItem($row) #129 

{ 

if (!$row) 

return NULL; 

return new ContentItem($row[‘content_id’], $row[‘title’], 

$row[‘description’], $row[‘content_date’], 

$row[‘create_date’], $row[‘created_by’], 

$row[‘last_upd_date’], $row[‘last_upd_by’]); 

} 

public function save($dept_id = NULL, $type_id = NULL) #140 

{ 

if (isset($this->id)) #142 

{ 

$sql = “UPDATE Content 

SET title = ‘$this->name’, 

description = ‘$this->description’, 

content_date = ‘$this->content_date’, 

last_upd_date = now(), 

last_upd_by = ‘$this->last_upd_by’ 

WHERE content_id = $this->id”; 

} 

else #152 



{ 

$sql = “INSERT Content (dept_id, content_type, 

title, description, content_date, 

create_date, created_by, 

last_upd_date, last_upd_by) 

VALUES ($dept_id, $type_id, 

‘$this->name’, 

‘$this->description’, ‘$this->content_date’, 

now(), ‘$this->created_by’, 

now(), ‘$this->last_upd_by’)”; 

} 

$cxn = parent::getConnection(); 

$cxn->query($sql); 

if (!isset($this->id)) 

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

return $this->id; 

} 

public function delete() #174 

{ 

if (!isset($this->id)) 

return; 

$sql = “DELETE FROM Content 

WHERE content_id = $this->id”; 

$cxn = parent::getConnection(); 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem deleting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

#188 



$sql = “DELETE FROM Content_Download 

WHERE content_id = $this->id”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem deleting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor ustawia właściwości klasy ContentItem w wierszu 17. Pamiętaj, że właściwości $id i $name 

nie są zdefiniowane w tej klasie, ponieważ zostały już zdefiniowane w klasie nadrzędnej. Wewnątrz 

konstruktora wywoływany jest również konstruktor klasy nadrzędnej, aby właściwości klasy 

podstawowej zostały ustawione poprawnie. 

setName, setDescriptionn, setContentDate, setCreationDate, setLastUpdBy 

Metody ustawiające zmieniają stan wewnętrzny obiektu. Na przykład wywołanie setName w wierszu 

31 zmienia właściwość $ name, która jest faktycznie zdefiniowana w klasie BaseInfo. Te funkcje 

ustawiające nie utrzymują zmian danych w bazie danych. Odpowiadają za to funkcje zapisywania i 

usuwania. 

getContentDate, getCreationDate, getLastUpdBy, getLastUpDate 

Metody pobierające ujawniają właściwości obiektu. Bez tych metod świat zewnętrzny nie byłby w 

stanie odczytać szczegółów właściwości obiektu. Metoda getDescription w wierszu 36 zwróci długi opis 

elementu treści. 

findById, findByDeptType 

Linia 106 rozpoczyna definicję funkcji, która zwraca tablicę Obiekty ContentItem dla danego działu i 

typu zawartości, natomiast metoda findById w linii 86 zwraca pojedynczy obiekt ContentItem na 

podstawie identyfikatora elementu treści. 

save ,delete 

Funkcja zapisu odpowiada za zapisanie nowego lub zmodyfikowanego obiektu ContentItem w bazie 

danych, natomiast funkcja usuwania usuwa szczegóły z bazy danych. W linii 142 wywołanie funkcji isset 

pomaga funkcji zapisu decydować, czy obiekt ContentItem ($this) jest nowym, czy istniejącym 

obiektem w bazie danych. Jeśli identyfikator nie został jeszcze ustawiony w obiekcie, kod uznaje 

ContentItem jako zupełnie nowy element treści. 

getContentItem 



Funkcja getContentItem jest używana przez funkcje wyszukiwarki do utworzenia wystąpienia 

pojedynczego obiektu ContentItem z jednego wiersza zwróconego z bazy danych, jak w wierszu 103. 

Funkcja getContentItem upraszcza kod, który tworzy instancję nowego obiektu. 

Pisanie klasy ContentDownload 

To kolejny prosty obiekt reprezentujący pojedynczy wiersz w bazie danych. W takim przypadku 

element ContentDownload reprezentuje wiersz w tabeli Content_Download. Zauważ, że ten obiekt nie 

definiuje konstruktora, ponieważ konstruktor zdefiniowany w klasie nadrzędnej odpowiada 

potrzebom tej klasy. Potrzebne są tylko dodatkowe funkcje wyszukiwania wraz z metodami 

manipulacji danymi. 

Właściwości 

Klasa ContentDownload nie definiuje żadnych właściwości, ale będzie korzystać z właściwości 

zdefiniowanych w klasie nadrzędnej: właściwości $id i $name. 

Kod 

Listing zawiera pełny kod dla klasy ContentDownload. Każdą metodę szczegółowo omawiam po liście 

kodów. 

<?php 

/* Name: ContentDownload.class 

* Opis : Klasa zawierająca szczegóły dla a 

* plik do pobrania elementu treści*/ 

include_once(“BaseInfo.class”); 

class ContentDownload extends BaseInfo 

{ 

public static function findByContentId($content_id) #10 

{ 

$ret_arr = array(); 

$cxn = parent::getConnection(); 

$sql = “SELECT download_id, file_name 

FROM Content_Download 

WHERE content_id = $content_id”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error); 



} 

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

{ 

$download_id = $row[“download_id”]; 

$file_name = $row[“file_name”]; 

$ret_arr[] = 

new ContentDownload($download_id, $file_name); 

} 

return $ret_arr; 

} 

public static function findById($file_id) #36 

{ 

$ret_arr = array(); 

$cxn = parent::getConnection(); 

$sql = “SELECT download_id, file_name 

FROM Content_Download 

WHERE download_id = $file_id”; 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem getting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

if ($row = $results->fetch_assoc()) 

{ 

$download_id = $row[“download_id”]; 

$file_name = $row[“file_name”]; 

return new ContentDownload($download_id, $file_name); 

} 

return NULL; 

} 



public function save() #61 

{ 

$sql = “INSERT Content_Download (content_id, file_name) 

VALUES ($this->id, ‘$this->name’)”; 

$cxn = parent::getConnection(); 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem saving data: “ + 

$cxn->error); 

} 

$this->id = $cxn->insert_id; #74 

return $this->id; 

} 

public function delete() #79 

{ 

$sql = “DELETE FROM Content_Download 

WHERE download_id=$this->id”; 

$cxn = parent::getConnection(); 

$results = $cxn->query($sql); 

if (!$results) 

{ 

throw new Exception(“Problem deleting data: “ + 

$cxn->error); 

} 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Ta klasa nie definiuje jawnie konstruktora, ponieważ ten zdefiniowany w klasie nadrzędnej 

(BaseInfo.class) spełnia również potrzeby tej klasy. Możesz zaoszczędzić dużo pisania podczas pisania 

kodu obiektowego. 



findByContentId, findById 

Te metody są funkcjami wyszukiwania statycznego. Metoda findByContentId w wierszu 10 zwraca 

tablicę obiektów, a findById w wierszu 36 zwraca pojedynczy obiekt (jeśli wyszukiwanie daje wiersz w 

bazie danych). 

save, delete 

Metody save (wiersz 61) i delete (wiersz 79) zapewniają, że dane są zapisywane w bazie danych lub 

usuwane z bazy danych. 

Pisanie klasy Database 

Klasa Database zapewnia połączenie z bazą danych, w której przechowywane są dane użytkownika, 

działu i treści. Zajmuję się tworzeniem klasy Database w rozdziale 3. Patrz Listing 3-4 dla kodu klasy 

Database. Metody zapewnione przez klasę Database to: 

* Konstruktor: Ta metoda tworzy połączenie z bazą danych MySQL. Oczekuje również, że zostanie 

przekazana nazwa hosta, nazwa konta i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do MySQL. Obiekt bazy 

danych jest tworzony za pomocą następującej instrukcji: 

$db = new database ($ host, $ użytkownik, $ hasło); 

* useDatabase: Ta metoda wybiera bazę danych i przechowuje nazwę bazy danych. Oczekuje się, że 

zostanie przekazana nazwa bazy danych. Sprawdza również, czy baza danych istnieje, i zwraca 

komunikat, jeśli baza danych nie istnieje. 

* getConnection: Ta metoda zwraca połączenie nawiązane i zapisane w konstruktorze. 

Pisanie klasy WebForm 

Klasa WebForm służy do wyświetlania strony z formularzami logowania i rejestracji. Metody w klasie 

WebForm używane w tej aplikacji to: 

* Konstruktor: Konstruktor przechowuje właściwości potrzebne do prawidłowego 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 („plik1.inc”, „plik2.inc”, $ _ POST); 

$ form = new WebForm („plik1.inc”, „plik2.inc”); 

* displayForm: Ta metoda wyświetla formularz. Wyodrębnia dane z właściwości $ data, w której są 

przechowywane. 

* checkForBlanks: Ta metoda sprawdza każde pole w formularzu, aby sprawdzić, czy zawiera 

informacje. Jeśli zostaną znalezione 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. Jeśli w dowolnym polu 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, co jest ważne dla 

bezpieczeństwa. 

Pisanie kodu strony logowania 

Obiektowa strona logowania - Login-OO.php - z wcześniejszej części została tutaj zmodyfikowana, aby 

obsługiwać tabele i pliki PHP w tym rozdziale. Listing podkreśla zmiany. Login-OO.php wymaga trzech 

dodatkowych klas, które nie są używane przez inne programy w aplikacji CMS: Account.class, 

Session.class i Email.class..  

Line 38: 

$db->useDatabase(“intranetCMS”); #38 

Line 39: 

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

Lines 83 and 174: 

header(“Location: CompanyHome-OO.php”); 

Line 154: 

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

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

Poniżej znajduje się opis linii, które zostały zmienione z pliku Login-OO.php : 

#38 Zmienia nazwę bazy danych. 

# 39 Nazwa tabeli bazy danych, w której przechowywane są dane użytkownika, została zmieniona, aby 

korzystała z tabeli Dept_User. 

#83 [i # 174] Po udanym zalogowaniu lub rejestracji przeglądarka użytkownika zostaje przekierowana 

na główny ekran aplikacji PHP, CompanyHome-OO. php. Dyrektywa nagłówka wysyła polecenie do 

przeglądarki użytkownika. Jeśli HTML jest wysyłany do przeglądarki przed wysłaniem dyrektywy 

nagłówka, wywołanie dyrektywy spowoduje błąd, ponieważ wszystkie nagłówki muszą zostać wysłane 

przed wyświetleniem jakiejkolwiek treści. 

#154 Rozdział wcześniejszy  zapisał flagę w sesji wskazującą, że użytkownik został uwierzytelniony 

(„auth”) i zapisał identyfikator użytkownika („logname”). Aplikacja CMS przechowuje nazwę 

użytkownika („nazwa_użytkownika”) i identyfikator działu („dept_id”) w zmiennej sesji 

Pisanie pól field_content.inc i content_form.inc 

Field_content.inc  i content_form.inc , pliki z sekcji kodu proceduralnego można ponownie wykorzystać 

do obiektowego podejścia do kodowania aplikacji CMS. 

Pisanie kodu wyświetlacza 

CompanyHome-OO.php jest bardzo podobny do CompanyHome.php zdefiniowanego wcześniej w tej 

części. Jedyną prawdziwą różnicą jest to, że model obiektowy zdefiniowany w sekcji „Pisanie modelu 

obiektowego” jest wykorzystywany. Ponieważ kod obiektowy obsługuje szczegóły dotyczące 



pobierania i przechowywania bazy danych, kod wyświetlany został wyeliminowany z konieczności 

posiadania wiedzy na temat struktury bazy danych. To jest piękna rzecz w kodzie OO: Możesz tworzyć 

warstwy abstrakcji, które mogą umożliwić zmianę wnętrza obiektów bez konieczności zmiany 

konsumentów obiektów w modelu obiektowym. 

Pisanie Company Home-OO.php 

CompanyHome-OO.php , jest odpowiedzialny za konfigurację elementów danych używanych przez 

company-OO.inc, plik, który wyświetli interfejs HTML. 

<? php 

/ * Program: CompanyHome-OO.php 

* Opis: Wyświetla stronę internetową, która ma cztery poziomy: 

* 1) strona główna, 2) strona działu, 3) a 

* strona z listą treści oraz 4) strona ze szczegółami. 

* / 

if (! isset ($ _ SESSION)) 

session_start (); 

include_once („functions_main.inc”); 

include_once („Department.class”); # 11 

include_once („ContentType.class”); 

include_once („ContentItem.class”); 

include_once („ContentDownload.class”); # 14 

$ page = tablica ( 

„Title” => „Firmowy intranet”, 

„Header” => „Firmowy intranet”, 

„Bottom” => „Copyright (R) 2005”, 

„Left_nav_links” => array (), 

„Body_links” => array (), 

„Col_headers” => array (), 

„Data_rows” => array (), 

); 

$ admin = FAŁSZ; 

$ base_url = „CompanyHome-OO.php”; 

$ trail = „<a href=’$base_url’> Home </a>”; 



if (! isset ($ _ SESSION [„nazwa_użytkownika”))) 

nagłówek („Lokalizacja: Login-OO.php”); # 31 

jeszcze 

{ 

if (isset ($ _ SESSION [„nazwa_użytkownika”]) 

&& isset ($ _ GET [„dept_id”])) 

{ 

$ admin = $ _SESSION [„user_dept”] == $ _GET [„dept_id”]; 

} 

$ left_nav_links = array (); 

$ page [„Browse_level”] = 

isset ($ _ GET [„Browse_level”)? 

$ _GET [„„ Browse_level ””: „dom”; 

przełącznik ($ page [„Browse_level”]) 

{ 

sprawa „home”: # 48 

próbować 

{ 

$ departments = Department :: findAll (); # 51 

} 

catch (wyjątek $ e) 

{ 

echo $ e-> getMessage (); 

wyjście(); 

} 

$ body_links = „”; 

foreach ($ departamenty jako $ departament) # 59 

{ 

$ link = „$ base_url? dept_id =”. $ department-> getId () 

. „& Browse_level = departament”; 

$ page [„left_nav_links”] [$ link] = 



$ depart-- getName (); 

$ body_links. = „<li> <a href = \” ”. link $ 

. „\”> ”. $ department-> getName (). „</a> -„ 

. $ departament-> getDescription (); 

} 

$ page [„left_nav_header”] = „Departments”; 

$ page [„top”] = „Witamy w naszym intranecie”; 

$ page [„body_text”] = „Witamy w naszym intranecie” 

. „W którym każdy dział udostępnia treści” 

. „Cała firma. Możesz zaktualizować „ 

. „Również treści naszych działów za pomocą naszego prostego” 

. „Interfejs. <p> Zobacz wydziały” 

. „Strony główne: $ body_links”; 

złamać; 

sprawa „departament”: # 79 

$ dept_id = $ _GET [„dept_id”]; 

próbować 

{ 

$ departament = Departament :: findById ($ dept_id); # 83 

} 

catch (wyjątek $ e) 

{ 

echo $ e-> getMessage (); 

wyjście(); 

} 

$ dept_name = $ department-> getName (); # 90 

$ dept_desc = $ department-> getDescription (); 

$ page [„left_nav”] = „$ dept_name Content”; 

$ page [„body_text”] = „$ dept_name - $ dept_desc”; 

$ body_links = „”; 

$ content_types = ContentType :: findAll (); # 97 



foreach ($ content_types as $ content_type) # 98 

{ 

$ link = „$ base_url? dept_id = $ dept_id” 

. „& Type_id =”. $ content_type-> getId () 

. „& Browse_level = content”; 

$ page [„left_nav_links”] [$ link] = 

$ content_type-> getName (); 

$ body_links. = „<li> <a href = \” ”. link $ 

. „\”> ”. $ content_type-> getName (). „</a>”; 

} 

$ page [„left_nav_header”] = „Indeks treści”; 

$ page [„top”] = $ dept_name; 

$ page [„body_text”] = „$ dept_name - $ dept_desc” 

. „<p> Zobacz wydziały” 

. „Obszary: $ body_links”; 

$ trail. = „- <a href =’ $ base_url? dept_id = $ dept_id ” 

. „& Browse_level = departament”> $ dept_name </a> ”; 

złamać; 

„treść” skrzynki: # 117 

$ dept_id = $ _GET [„dept_id”]; 

$ type_id = $ _GET [‘type_id’]; 

próbować 

{ 

$ departament = Departament :: findById ($ dept_id); # 122 

} 

catch (wyjątek $ e) 

{ 

echo $ e-> getMessage (); 

wyjście(); 

} 

$ dept_name = $ department-> getName (); 



$ body_links = „”; 

$ page [„body_text”] = „”; 

próbować 

{ 

$ content_types = ContentType :: findAll (); # 134 

} 

catch (wyjątek $ e) 

{ 

echo $ e-> getMessage (); 

wyjście(); 

} 

foreach ($ content_types as $ content_type) 

{ 

$ link = „$ base_url? dept_id = $ dept_id” 

. „& Type_id =”. $ content_type-> getId () 

. „& Browse_level = content”; 

$ page [„left_nav_links”] [$ link] = 

$ content_type-> getName (); 

if ($ content_type-> getId () == $ type_id) 

$ area_name = $ content_type-> getName (); 

} 

$ page [„data_rows”] = # 151 

ContentItem :: findByDeptType ($ dept_id, $ type_id); 

if (sizeof ($ page [„data_rows”]) = = 0) # 153 

{ 

$ page [„body_text”] = „Brak nazwy $ area_name 

elementy treści dla $ dept_name ”; 

} 

if ($ admin) 

{ 

$ page [„body_text”]. = 



„<p> [<a href =’ $ base_url? Dept_id = $ dept_id ” 

. „& Browse_level = szczegóły i typ_id = $ typ_id” 

. „& Content_id =’> dodaj </a>] ”; 

} 

$ page [„col_headers”] [„title”] = „$ area_name Title”; 

$ page [„col_headers”] [„content_date”] = 

„$ Area_name Data”; 

$ page [„col_headers”] [„create_date”] = „Utworzono”; 

$ page [„col_headers”] [„Created_by”] = „Utworzony przez”; 

$ page [„col_headers”] [„last_upd_date”] = 

„Ostatnia aktualizacja dnia”; 

$ page [„col_headers”] [„last_upd_by”] = 

“Last Updated By”; 

$page[“left_nav_header”] = “Content”; 

$page[“top”] = “$dept_name - $area_name”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=department’>$dept_name</a>”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=content” 

. “&type_id=$type_id’>$area_name</a>”; 

break; 

case “details”: #183 

$dept_id = $_GET[‘dept_id’]; 

$type_id = $_GET[‘type_id’]; 

$department = Department::findById($dept_id); #186 

$dept_name = $department->getName(); 

$content_type = ContentType::findById($type_id); 

$area_name = $content_type->getName(); 

$body_links = “”; 

$create_date = date(“m/d/y”, time()); 

$created_by = $_SESSION[“user_name”]; 



$last_upd_by = $_SESSION[“user_name”]; 

$content_id = $_GET[“content_id”]; 

$edit = $admin && (@$_GET[“edit”] == “true” 

|| $content_id == “”); 

if ($content_id != “”) 

{ #198 

$content_item = ContentItem::findById($content_id); 

$title = $content_item->getName(); #200 

$content_date = $content_item->getContentDate(); 

$description = $content_item->getDescription(); 

$create_date = $content_item->getCreationDate(); 

$created_by = $content_item->getCreatedBy(); 

$last_upd_date = $content_item->getLastUpdDate(); 

$last_upd_by = $content_item->getLastUpdBy(); 

$downloads = #207 

ContentDownload::findByContentId($content_id); 

foreach($downloads as $download) #209 

{ 

$download_id = $download->getId(); 

$file_name = $download->getName(); 

$link = “files/$download_id/$file_name”; 

$page[“left_nav_links”][$link] = $file_name; 

if ($edit) 

$page[“left_nav_links”][$link] .= “</a> 

[<a href=\”Admin-OO.php” . 

“?action=DeleteDownload&download_id=$download_id&” 

. “dept_id=$dept_id&type_id=$type_id\” 

>del</a>]”; 

} 

} 

foreach ($_GET as $name => $value) 



$$name = $value; 

$edit = $admin && (@$_GET[“edit”] == “true” || 

$content_id == “”); 

$page[“top”] = “$dept_name - $area_name”; 

if ($edit) 

{ 

$page[“body_text”] = “<center><u>Add Downloads</u>”; 

for ($i = 0; $i < 3; $i++) 

{ 

$page[“body_text”] .= 

“<br><input type=’file’ name=’upload_file$i’>”; 

} 

$page[“body_text”] .= “ 

</center> <p /> 

<center> 

<input type=’reset’ name=’action’ 

value =’Reset Form’> 

<input type=’submit’ name=’action’ 

value =’Cancel’> 

<input type=’submit’ name=’action’ 

value =’Save Changes’> 

</center>”; 

$page[“top”] .= “ Edit/Create”; 

} 

else 

{ 

$page[“body_text”] = 

“<a href=’javascript:history.go(-1)’>Back</a>”; 

} 

$page[“left_nav_header”] = “Downloads”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 



. “&browse_level=department’>$dept_name</a>”; 

$trail .= “ - <a href=’$base_url?dept_id=$dept_id” 

. “&browse_level=content” 

. “&type_id=$type_id’>$area_name</a>”; 

break; 

} 

include(“company-OO.inc”); 

} 

?> 

#11 Linie od 11 do 14 zapewniają uwzględnienie definicji klas, dzięki czemu model obiektowy opisany 

wcześniej może zostać wprowadzony w życie. 

#31 Tutaj wykorzystuje się aplikację logowania OO. 

#48 Wyświetlanie strony głównej jest obsługiwane w tym bloku instrukcji switch. 

#51 Statyczne wywołanie metody znajduje wszystkie działy w intranecie. Tablica zwrócona z tej funkcji 

zawiera obiekty Departamentu.  

#59 Każdy obiekt Departamentu jest badany w tej pętli, aby nazwa i opis działu mogły być wyświetlane 

na stronie głównej. 

#79 Wyświetlanie na poziomie działu obsługiwane jest w tym bloku instrukcji switch. 

#83 W tym momencie wykonywania programu użytkownik kliknął określony dział. Zmienna 

$departament staje się instancją klasy Department po powrocie funkcji findById. 

#90 Linie 90 i 91 zawierają niektóre szczegóły dotyczące działu. 

#97 Wiersz 97 pobiera listę typów treści w CMS, przy czym każdy typ zawartości jest reprezentowany 

przez obiekt ContentType. 

#98 Rozpoczyna pętlę przez wszystkie obiekty ContentType. Szczegóły obiektów zostaną wykorzystane 

do utworzenia łączy do obszarów zawartości dla wybranego działu. 

#117 Wyświetlanie listy zawartości obsługiwane jest w tym bloku przełącznika komunikatu. 

#122 To statyczne wywołanie funkcji pobiera obiekt reprezentujący wybrany dział. 

#134 Statyczne wywołanie funkcji znajdzie wszystkie typy zawartości w systemie. 

#151 W linii 151 lista elementów treści jest dodawana do zmiennej na poziomie strony, dzięki czemu 

Company-OO.inc będzie mogła zbudować wyświetlanie wszystkich danych obiektów. 

#153 Rozpoczyna blok kodu, który wyświetli komunikat informacyjny, jeśli dla wybranego działu i typu 

zawartości nie ma elementów treści. 

#183 Blok kodu wykonywany, gdy użytkownik patrzy na szczegóły dotyczące pojedynczego elementu 

treści. 



#186 Linie od 186 do 189 zawierają szczegółowe informacje na temat wyświetlania z obiektów. 

#198 Jeśli zmienna $content_id zawiera wartość, szczegóły elementu treści są pobierane za pomocą 

funkcji wyszukiwania w linii 199. 

#200 Linie od 200 do 206 pokazują szczegóły elementu treści wydobywanego z obiektu za pomocą 

funkcji pobierających. 

#207 Pliki do pobrania powiązane z wybranym elementem treści są pobierane. 

#209 Rozpoczyna pętlę, w której budowane są łącza do plików do pobrania przy użyciu szczegółów z 

obiektów ContentDownload. 

Pisanie company-OO.inc, główny kod wyświetlacza 

W tym przypadku obiekty ustawione w CompanyHome-OO.php , są wykorzystywane do budowy 

wyświetlacza HTML. Poza wykorzystaniem tych obiektów niewiele więcej różni się od wersji 

proceduralnej tego pliku, company.inc. 

<?php 

/* File: company-OO.inc 

* Opis: Zawiera kod wyświetlanej strony internetowej 

* dane firmy i działu. 

*/ 

include_once(“functions_main.inc”); 

?> 

<html> 

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

<body style=”margin: 0”> 

<h3 align=”center”><?php echo $page[‘top’] ?></h3> 

<div style=”font-size: 70%; font-weight: bold”> 

<?php echo $trail ?></div> 

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php 

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

## Left Nav # 

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

?> 

<tr> 



<td width=”20%” valign=”top” > 

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

<?php echo $page[‘left_nav_header’]?></p> 

<table border=”0”> 

<?php 

foreach($page[“left_nav_links”] as $link => $label) 

{ 

echo “<tr><td >” 

. “<a href=\”$link\”>$label<p><p></td></tr>\n”; 

} 

if (sizeof($page[“left_nav_links”]) == 0) 

echo “<i>no items yet</i>”; 

?> 

</table> 

</td> 

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

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

<?php 

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

## Main Content # 

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

?> 

<td width=”80%” valign=”top”> 

<form method=”POST” action=”Admin-OO.php” 

enctype=”multipart/form-data”> 

<?php 

if ($page[“browse_level”] == “details”) 

{ 

include(“fields_content.inc”); 

include(“content_form.inc”); 

} 



else if (sizeof($page[“data_rows”]) > 0) 

{ 

echo “<table cellspacing=’3’ cellpadding=’3’ 

width=’100%’bgcolor=’gray’> 

<tr bgcolor=’lightgray’>\n”; 

foreach ($page[“col_headers”] as $key => $display) 

{ 

echo “<th >$display</th>\n”; 

} 

echo “<th nowrap>&nbsp;</th>\n”; 

echo “</tr>\n”; 

foreach ($page[“data_rows”] as $content_item) 

{ 

echo “<tr bgcolor=white>\n”; #68 

echo “<td nowrap>” . $content_item->getName() . “</th>\n”; 

echo “<td nowrap>” . $content_item->getContentDate() 

. “</th>\n”; 

echo “<td nowrap>” . $content_item->getCreationDate() 

. “</th>\n”; 

echo “<td nowrap>” . $content_item->getCreatedBy() 

. “</th>\n”; 

echo “<td nowrap>” . $content_item->getLastUpdDate() 

. “</th>\n”; 

echo “<td nowrap>” . $content_item->getLastUpdBy() 

. “</th>\n”; #79 

echo “<th nowrap>[“; 

if ($admin) 

{ 

echo “<a href=\”Admin-OO.php?action=delete” 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id&content_id=” 

. $content_item->getId() . “\”>delete</a>\n”; 



} 

echo “<a href=\”CompanyHome-OO.php?” 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id&content_id=” 

. $content_item->getId() . Æ 

“&browse_level=details&edit=false\”>” 

. “view</a>\n”; 

if ($admin) 

{ 

echo “<a href=\”CompanyHome-OO.php?” 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id&content_id=” 

. $content_item->getId() . Æ 

“&browse_level=details&edit=true\”>” 

. “edit</a>\n”; 

} 

echo “]</th></tr>\n”; 

} 

echo “</table>\n”; 

} 

echo $page[“body_text”]; 

?> 

</form> 

</td> 

</tr> 

</table> 

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php echo $page[‘bottom’]?> 

</body> 

</html> 

#68 Linie od 68 do 79 pokazują użycie obiektów do uzyskania szczegółów elementu treści. Dla każdej 

kolumny wyświetlonej w tabeli HTML używana jest inna funkcja w celu uzyskania wartości. Należy 

pamiętać, że dane w tym obiekcie są odwzorowywane z powrotem na dane przechowywane w bazie 



danych. Jednak ten kod wyświetlacza nie wie o danych, sposobie ich przechowywania ani o tym, jak je 

odzyskać. Tak długo, jak obiekty mogą być wykorzystywane, można konstruować wyświetlacz. 

Pisanie pól field_content.inc i content_form.inc 

Pliki field_content.inc i content_form.inc z sekcji kodu proceduralnego można ponownie wykorzystać 

do obiektowego podejścia do kodowania aplikacji CMS. 

Pisanie Admin-OO.php, kodu do manipulacji danymi 

Kod manipulacji danymi jest prostszy niż kod proceduralny, ponieważ kod SQL nie jest wykonywany w 

administracyjnym kodzie PHP. Zamiast tego administracyjny PHP, Admin-OO.php, działa na obiektach. 

Funkcje zapisywania i usuwania obiektów służą do modyfikowania podstawowych danych. Różni się to 

od proceduralnego pliku Admin.php, w którym SQL do manipulowania danymi jest zdefiniowany w 

samym PHP. Kod OO eliminuje potrzebę posiadania SQL w administracyjnym pliku PHP. Na listingu  kod 

PHP po prostu używa wywołań metod do manipulowania bazowymi danymi. 

<?php 

/* File: Admin-OO.php 

* Opis: Wykonuj dowolne zadania manipulacji danymi, takie jak 

* tworzenie, edytowanie lub usuwanie elementów treści. 

*/ 

session_start(); 

include_once(“functions_main.inc”); 

include_once(“ContentItem.class”); #8 

include_once(“ContentDownload.class”); 

foreach ($_POST as $name => $value) 

$$name = $value; 

foreach ($_GET as $name => $value) 

$$name = $value; 

if (!isset($action)) 

header(“Location: CompanyHome-OO.php”); 

if (!isset($create_date)) 

$create_date = date(“Y-m-d”, time()); 

else 

$create_date = strtotime($create_date); 

if (!isset($content_date)) 

$content_date = date(“Y-m-d”, time()); 

else 



$content_date = strtotime($content_date); 

$content_date = date(“Y-m-d”, $content_date); 

$last_upd_date = date(“Y-m-d”, time()); 

if (!isset($created_by)) 

$created_by = $_SESSION[“user_name”]; 

$last_upd_by = $_SESSION[“user_name”]; 

switch ($action) 

{ 

case “delete”: #37 

$content_item = ContentItem::findById($content_id); 

if (isset($content_item)) 

try 

{ 

$content_item->delete(); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

break; 

case “Save Changes”: 

$message_2 = “”; 

if ($content_date <= 0) 

$message_2 = “<li>Invalid Content Date”; 

if ($title == “”) 

$message_2 .= “<li>Title cannot be left blank”; 

if ($message_2) 

$message_2 = “Please correct these errors: $message_2”; 

if ($message_2 != “”) 

{ 



include(“CompanyHome-OO.php”); 

exit(); 

} 

if ($content_id) #65 

{ 

try 

{ 

$content_item = ContentItem::findById($content_id); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

$content_item->setName($title); 

$content_item->setDescription($description); 

$content_item->setLastUpdBy($last_upd_by); 

$content_id = $content_item->save(); 

} 

else #81 

{ 

$content_item = new ContentItem(NULL, 

$title, $description, $content_date, 

$create_date, $created_by, 

$last_upd_date, $last_upd_by); 

$content_id = $content_item->save($dept_id, $type_id); 

} 

foreach ($_FILES as $file) #89 

{ 

$file_name = $file[“name”]; 

if ($file[“size”] <= 0) 



continue; 

$download = new ContentDownload($content_id, 

$file_name); 

$file_id = $download->save(); 

$dest_dir = “files”.DIRECTORY_SEPARATOR.$file_id; 

$dest_file = $dest_dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$file_name; 

if(!file_exists($dest_dir)) 

{ 

if(!mkdir($dest_dir, 0700, TRUE)) 

die (“Can’t archive attachments to $dest_dir”); 

} 

if (!file_exists($dest_file)) 

{ 

if (!move_uploaded_file($file[“tmp_name”], 

$dest_file)) 

die (“Can’t archive attachments to $dest_dir”); 

} 

} 

break; 

case “DeleteDownload”: #114 

try 

{ 

$download = ContentDownload::findById($download_id); 

$download->delete(); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

break; 



case “Cancel”: 

break; 

} 

$query_str = “browse_level=content” 

. “&dept_id=$dept_id&type_id=$type_id”; 

header(“Location: CompanyHome-OO.php?$query_str”); 

?> 

#8 Dwa typy danych, które mogą być zmieniane przez użytkowników CMS, reprezentowane przez klasy 

ContentItem i ContentDownload, są używane w Admin-OO.php. 

#37 Blok kodu rozpoczynający się od wiersza 37 używa funkcji szukania statycznego klasy ContentItem, 

aby uzyskać obiekt pojedynczego elementu treści, który użytkownik chce usunąć. Funkcja usuwania 

obiektu jest wywoływana w celu usunięcia bazowych danych z bazy danych. Admin-OO.php nie musi 

wiedzieć, jak to osiągnąć, ponieważ podejście obiektowe pozwala na kapsułkowanie takich szczegółów 

w kodzie klasy. 

#65 Rozpoczyna blok kodu, który aktualizuje istniejący element treści. 

#81 Zaczyna blok kodu, który tworzy nowy element treści. 

#89 Rozpoczyna pętlę, która zapisuje wszystkie przesłane pliki do bazy danych. Ponownie szczegóły 

dotyczące sposobu zapisywania informacji w bazie danych są wyodrębnione z kodu w Admin-OO.php. 

#114 W tym miejscu sprawdzane są szczegóły dotyczące pojedynczego pliku do pobrania. Po 

zlokalizowaniu informacji są one usuwane za pomocą funkcji usuwania obiektu ContentDownload. 

Ulepszenie systemu zarządzania treścią 

CMS, który widzisz ttuaj, jest bardzo ogólny. Obsługuje wiele typów treści, ale interfejs użytkownika, 

dane i model obiektowy nie różnią się znacznie dla każdego typu zawartości. Model obiektowy może 

być dalej rozwijany, aby być może obiekt News i obiekt Event miały więcej atrybutów, które są 

odpowiednie dla określonego typu zawartości modelu obiektowego. Na przykład można 

zaimplementować typ treści zdarzenia, aby użytkownicy mogli zarejestrować się na jedno lub więcej 

zdarzeń. 

Dobrze zaprojektowany CMS powinien organizować treści, aby w przypadku wzrostu ilości danych 

przeglądanie i wyszukiwanie treści nie było uciążliwe. Stronicowanie to przydatna funkcja ułatwiająca 

nawigację po długich listach elementów treści. Wyszukiwanie słów kluczowych to także miłe narzędzie, 

które pozwala użytkownikom szybko zlokalizować wiele powiązanych, ale odrębnych elementów 

treści. 


