
Prowadzenie dyskusji  na forum internetowym 

Forum AWeb jest popularnym sposobem na umożliwienie odwiedzającym twoją stronę 

komunikowania się z tobą i ze sobą. Forum jest jak tablica ogłoszeń społeczności, w której jeden 

odwiedzający może zostawić wiadomość, a inni odwiedzający mogą przeczytać tę wiadomość i 

odpowiedzieć na nią własnymi wiadomościami. Na ożywionym forum zazwyczaj można znaleźć pytania 

(i odpowiedzi); wskazówki i techniki; recenzje (dotyczące produktów, książek, restauracji itp.); i linki do 

innych zasobów. 

Projektowanie aplikacji Forum 

Podstawową funkcją forum internetowego jest przechowywanie, organizowanie i wyświetlanie 

wiadomości. Po przejściu na stronę forum (za pomocą przeglądarki internetowej, takiej jak Firefox lub 

Konqueror), zobaczysz stronę z listą forów. Na przykład, jeśli witryna prowadzi dyskusje związane ze 

zwierzętami domowymi, możesz zobaczyć fora o nazwach Koty, Psy, Gady i Inne. Pod każdym forum 

może znajdować się lista tematów należących do forum. Na przykład na forum kotów możesz zobaczyć 

takie tematy, jak rasy kotów, problemy zdrowotne, karmienie i złe nawyki. Forum psów może zawierać 

podobny zestaw tematów. Jeśli zajrzysz na forum Gadów, możesz znaleźć Płazy, Węże, Jaszczurki, 

Budynki i Karmienie. Po kliknięciu tematu przeglądarka przechodzi na nową stronę z listą wątków 

należących do tematu. Wątek to zbiór wiadomości, z których wszystkie mają ten sam temat. Na tej 

stronie możesz kliknąć wątek, aby wyświetlić wiadomości należące do tego wątku, lub kliknąć przycisk 

Rozpocznij nowy wątek, aby utworzyć nowy wątek. Gdy przejdziesz do określonego wątku, zobaczysz 

listę wszystkich wiadomości w tym wątku. Każda wiadomość wyświetla autora (to znaczy adres e-mail 

użytkownika, który opublikował wiadomość); data / godzina opublikowania wiadomości; i treść 

wiadomości. Aby odpowiedzieć na wiadomość, kliknij przycisk Odpowiedz obok tej wiadomości. 

Sercem aplikacji forum jest zestaw tabel, które organizują wiadomości tworzone przez użytkowników. 

Gdy użytkownik opublikuje nową wiadomość, jej treść jest zapisywana jako pojedynczy wiersz w tabeli, 

którą nazywam Post. Każdy post zawiera trochę informacji księgowych (takich jak autor wiadomości, 

data opublikowania wiadomości itd.). Aby uporządkować wiadomości na forum, możesz dodać kilka 

warstw na górze tabeli Post, aby pogrupować wiadomości w podobne obszary dyskusji. Każdy post 

należy do jednego wątku. Każdy wątek należy do jednego tematu. Każdy temat należy do jednego 

forum. Razem potrzebujesz czterech tabel, aby uporządkować wiadomości w sposób, który opisuję: 

Forum, Temat, Wątek i Post. Fora i tematy różnią się od wątków i postów pod wieloma względami. Ty, 

administrator forum, tworzysz fora i tematy. Twoi użytkownicy tworzą wątki i posty. Aby utworzyć 

nowe forum, wystarczy dodać wiersz do tabeli Forum. Aby utworzyć nowy temat, dodaj wiersz do 

tabeli tematów. Gdy użytkownik opublikuje wiadomość, może rozpocząć nowy wątek lub 

odpowiedzieć na istniejący wątek. Aby rozpocząć nowy wątek, użytkownik klika przycisk Rozpocznij 

nowy wątek, wpisuje temat wątku i wpisuje treść wiadomości. Po kliknięciu przycisku Wyślij 

wiadomość nowy wiersz jest wstawiany do tabeli wątków, a nowy wiersz jest wstawiany do tabeli 

wiadomości. Aby dodać wiadomość do istniejącego wątku, użytkownik klika przycisk Odpowiedz do i 

wpisuje treść wiadomości. (Pamiętaj, że nie musi on wpisywać tematu wiadomości - temat jest 

dziedziczony z wiadomości, na którą odpowiada). Po kliknięciu przycisku Odpowiedz, nowy wiersz jest 

wstawiany do tabeli Post (i powiązane Wątek jest aktualizowany, aby wskazać datę najnowszej 

wiadomości). Musisz wziąć pod uwagę bezpieczeństwo swojego forum. Czy pozwolisz odwiedzającym 

rozpocząć nowe wątki? Czy użytkownik musi się zarejestrować (i zalogować), aby móc odpowiedzieć 

na istniejący wątek? Aplikacja forum opracowana w tym rozdziale zajmuje podejście do 

bezpieczeństwa na środku drogi. Tylko administrator forum może dodawać nowe fora i nowe tematy. 

Każdy może rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na istniejący. W tym rozdziale wskazuję kilka 

zmian, które możesz wprowadzić, aby dostosować politykę bezpieczeństwa do swoich potrzeb. 



Tworzenie bazy danych forum 

Ta aplikacja ma cztery warstwy organizacji. Patrząc z góry na dół, zaczynasz od forum, które zawiera 

jeden lub więcej tematów. Każdy temat zawiera kolekcję zero lub więcej wątków. (Temat jest pusty, 

dopóki ktoś nie rozpocznie wątku.) Każdy wątek zawiera kolekcję jednego lub więcej postów, wszystkie 

o tym samym temacie. Patrząc od dołu na strukturę forum, każda wiadomość jest własnością jednego 

wątku, każdy wątek jest własnością jednego tematu, a każdy temat jest własnością jednego forum. 

Projektowanie bazy danych Forum 

Przykładowa aplikacja korzysta z bazy danych o nazwie Forum. Aplikacja forum definiuje cztery tabele: 

Forum, Temat, Wątek i Post. Każda tabela zawiera kolumnę id - każdy wiersz jest jednoznacznie 

identyfikowany przez swój identyfikator. Aby połączyć tabele ze sobą w hierarchię, każdy post, wątek 

i temat zawiera unikalny identyfikator jego elementu nadrzędnego. Na przykład post jest własnością 

wątku: jeśli zajrzysz do posta, zobaczysz kolumnę o nazwie parent_thread zawierającą identyfikator 

wątku nadrzędnego. W podobny sposób każdy wątek zawiera rodzic_temat, a każdy temat zawiera 

rodzic_forum. 

Projektowanie tabeli Forum 

Tabela Forum zawiera informacje o każdym forum. 

Nazwa Zmiennej :  Typ : Opis 

id: INTEGER UNSIGNED: Unikalny identyfikator forum (klucz podstawowy) 

name : VARCHAR (100): nazwa forum 

description  : TEKST: Opis forum 

Tablica Forum jest prosta; istnieje tylko w celu organizowania podobnych tematów w znaczące grupy. 

Każdy wiersz zawiera unikalny identyfikator (id), nazwę i opis. Kolumna id jest zdefiniowana jako 

kolumna auto_increment, dzięki czemu serwer MySQL przypisuje unikalną wartość do każdego 

wiersza. Nazwa forum jest wymagana, ale opis jest opcjonalny. 

Projektowanie tabeli tematów 

Tabela tematów zawiera informacje o każdym temacie. 

Nazwa Zmiennej :  Typ :  Opis 

Parent_forum: INTEGER UNSIGNED: Forum, do którego należy ten temat 

id: INTEGER UNSIGNED: Unikalny identyfikator tematu (klucz podstawowy) 

name: VARCHAR (100): Nazwa tematu 

description: TEKST: Opis tematu 

Tabela tematów jest bardzo podobna do tabeli Forum; Tabela tematów istnieje tylko w celu 

organizowania podobnych wątków w znaczące grupy. Każdy wiersz w tabeli tematów należy do 

jakiegoś wiersza w tabeli forum. Parent_forum w dowolnym danym temacie identyfikuje właściciela 

tematu (tzn. topic.parent_forum będzie zawierać wartość Forum.id forum, które jest właścicielem 

tematu). Kolumna id służy jako unikalny identyfikator tematu i, podobnie jak kolumna Forum.id, serwer 

MySQL przypisuje wartość tej kolumnie za każdym razem, gdy dodajesz nowy temat. Nazwa tematu 

jest wymagana, a opis tematu jest opcjonalny. 



Projektowanie tabeli wątków 

Tabela wątków zawiera informacje o każdym wątku. 

Nazwa Zmiennej : Typ :Opis 

parent_topic : INTEGER UNSIGNED : Temat, do którego należy ten wątek 

id : INTEGER UNSIGNED : Unikalny identyfikator wątku (klucz podstawowy) 

subject  : TEXT  : Temat dla wszystkich wiadomości w tym wątku 

replies : INTEGER UNSIGNED : Liczba odpowiedzi w tym wątku 

last_post : TIMESTAMP : Data (i godzina) ostatniego postu w tym wątku 

Tabela wątków jest nieco bardziej złożona niż tabele Forum i Tematy. Każdy wątek należy do tematu, 

a kolumna thread.parent_topic zawiera topic.id właściciela. Podobnie jak tabele Forum i Tematy, każdy 

wątek jest jednoznacznie identyfikowany przez identyfikator przypisany do serwera. Gdy użytkownik 

rozpoczyna nowy wątek, musi podać temat. Kolumna odpowiedzi zawiera liczbę wiadomości w wątku 

(minus jeden - pierwsza wiadomość w wątku nie liczy się jako odpowiedź). Kolumna last_post zawiera 

godzinę i datę najnowszej wiadomości dodanej do dowolnego wątku. Nowy rekord dodajesz do tabeli 

wątków za każdym razem, gdy użytkownik rozpoczyna nową dyskusję. Aktualizujesz Thread.replies i 

Thread.last_post za każdym razem, gdy wiadomość jest dodawana do wątku. 

Projektowanie tabeli postów 

Tabela postów zawiera informacje o każdym poście. Tabela postów jest pokazana w tabeli 8-4. 

Nazwa Zmiennej :  Typ : Opis 

Parent_thread: INTEGER UNSIGNED: Wątek, do którego należy ten post. 

in_reply_to: INTEGER UNSIGNED: Jeśli ta wiadomość jest pierwszą wiadomością w wątku, in_reply_to 

ma wartość NULL; w przeciwnym razie in_reply_to zawiera identyfikator innego posta. 

Id: INTEGER UNSIGNED: Unikalny identyfikator posta (klucz podstawowy). 

author: VARCHAR (100): nazwa użytkownika, który opublikował tę wiadomość. 

data: TIMESTAMP: Data opublikowania tej wiadomości. 

cotent: TEKST: Tekst wiadomości. 

Każda wiadomość jest przechowywana jako pojedynczy wiersz w tabeli Post. Zauważ, że nie 

przechowujesz tematu z każdym postem - zamiast tego temat jest zapisywany w wątku, który jest 

właścicielem postu. Kolumna in_reply_to zawiera identyfikator innego postu. Jeśli post jest pierwszą 

wiadomością w wątku, in_reply_to będzie miało wartość NULL; w przeciwnym razie post musi być 

odpowiedzią na inną wiadomość. Kolumna autora zawiera nazwę użytkownika, który opublikował 

wiadomość. Kolumna daty przechowuje godzinę i datę dodania wiadomości - serwer MySQL 

automatycznie znaczniki czasu każdego wiersza, gdy jest dodawany do tabeli. kolumny parent_thread, 

parent_topic i parent_forum łączą tabele forum razem w hierarchii. Wątek, który jest właścicielem 

danego postu, można znaleźć, wykonując zapytanie typu SELECT * FROM Thread WHERE Thread.id = 

Post.parent_thread. Podobnie można znaleźć temat, który jest właścicielem wątku, z zapytaniem 

WYBIERZ * Z tematu WHERE Topic.id = Thread.parent_topic. Forum, które jest właścicielem tematu, 

można znaleźć, korzystając z zapytania WYBIERZ * Z forum WHERE Forum.id = Temat. Aby znaleźć 



wszystkie tematy należące do forum, użyj WYBIERZ * Z tematu WHERE Topic.parent_forum = Forum.id. 

Aby znaleźć wszystkie wątki należące do tematu, użyj SELECT * FROM Thread WHERE parent_topic = 

Temat.id. Aby znaleźć wszystkie wiadomości należące do wątku, użyj zapytania takiego jak SELECT * 

FROM Thread, Post WHERE parent_thread = Thread.id. Jeśli chcesz zaostrzyć zasady bezpieczeństwa 

swojej witryny, musisz utworzyć dodatkową tabelę, która będzie śledzić zarejestrowanych 

użytkowników. Aplikacja do logowania opracowana wcześniej zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, 

aby zarejestrować i uwierzytelnić odwiedzających. 

Budowanie tabel forum.  

Następująca kwerenda SQL tworzy tę bazę danych: 

CREATE DATABASE Forum 

Poniższe instrukcje CREATE TABLE tworzą wszystkie tabele potrzebne do aplikacji forum. 

CREATE TABLE Forum ( 

id INTEGER UNSIGNED NOT NULL auto_increment, 

name VARCHAR(100) NOT NULL, 

description TEXT, 

PRIMARY KEY(id) ); 

CREATE TABLE Topic ( 

parent_forum INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

id INTEGER UNSIGNED NOT NULL auto_increment, 

name VARCHAR(100) NOT NULL, 

description TEXT, 

PRIMARY KEY(id) ); 

CREATE TABLE Thread ( 

parent_topic INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

id INTEGER UNSIGNED NOT NULL auto_increment, 

subject TEXT NOT NULL, 

replies INTEGER UNSIGNED, 

last_post TIMESTAMP, 

PRIMARY KEY(id) ); 

CREATE TABLE Post ( 

parent_thread INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

in_reply_to INTEGER UNSIGNED, 

id INTEGER UNSIGNED NOT NULL auto_increment, 



author VARCHAR(100) NOT NULL, 

date TIMESTAMP, 

body TEXT, 

PRIMARY KEY(id) ); 

Dostęp do tabel forum 

Aby współdziałać z serwerem MySQL, skrypty PHP używają interfejsu API mysql (lub mysqli) 

dostarczanego z PHP. Korzystając z funkcji mysql, możesz połączyć się z serwerem MySQL, wykonywać 

zapytania i inne instrukcje SQL oraz pobierać wyniki z serwera. Kiedy pobierasz (lub pobierasz) wiersz 

danych z serwera MySQL, możesz poprosić PHP o dostarczenie wiersza w wielu różnych formach. Jeśli 

wywołasz funkcję mysql_fetch_array, otrzymasz tablicę wartości, indeksowaną według numeru 

kolumny. Jeśli wywołasz mysql_fetch_assoc, otrzymasz tablicę asocjacyjną, indeksowaną według 

nazwy kolumny. Możesz także poprosić mysql o zwrócenie wiersza w postaci obiektu. (Wynikowy 

obiekt ma jedno pole dla każdej kolumny w wierszu. Nazwa pola odpowiada nazwie kolumny.) W tej 

aplikacji pobieram każdy wiersz danych do tablicy asocjacyjnej. Tablica asocjacyjna oferuje trzy zalety 

w porównaniu z tablicą wyliczoną: 

* Kiedy uzyskujesz dostęp do członka tablicy asocjacyjnej, twój kod samokopiuje się. $ thread 

[„parent_topic”] jest o wiele bardziej opisowy niż $ thread [2]. 

* Twój kod jest samowystarczalny. Jeśli zmienisz instrukcję SELECT, która tworzy zestaw wyników, $ 

thread [„parent_topic”] zawsze odnosi się do parent_topic, ale $ thread [2] może odnosić się do 

niewłaściwej kolumny. (Zastanów się, co by się stało, jeśli dodasz kolumnę na początku lista SELECT). 

* Możesz łatwo przekonwertować tablicę asocjacyjną na zestaw „normalnych” zmiennych za pomocą 

funkcji wyodrębniania. Na przykład, jeśli masz tablicę asocjacyjną zawierającą kolumny o nazwie 

rodzic_top, nazwa i opis, możesz wyodrębnić tablicę i będziesz mieć trzy nowe zmienne: $parent_top, 

$name i $description. 

PHP zapewnia dwa różne zestawy funkcji MySQL: funkcje mysql i funkcje mysqli. Funkcje mysqli zostały 

opracowane, aby umożliwić korzystanie z funkcji dodanych w MySQL w wersji 4.1. Możesz używać 

funkcji mysql z wersją 4.1, ale nie masz dostępu do nowszych funkcji. Rozszerzenie mysql lub mysqli 

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

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

(mysqli). Korzystam z funkcji proceduralnych podczas tworzenia programów proceduralnych. Używam 

klas zorientowanych obiektowo do budowania programów zorientowanych obiektowo. Jeśli używasz 

PHP 4 lub z innych powodów chcesz korzystać z funkcji mysql - zamiast z funkcji mysqli - być może 

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

istnieją pewne różnice. Więcej informacji na temat funkcji można znaleźć w podręczniku PHP na stronie 

www.php.net/manual/en/ref. mysqli.php i www.php.net/manual/en/ref.mysql.php. W tej aplikacji 

zapisałem informacje potrzebne mysql PHP działa w osobnym pliku o nazwie forumVars.inc. Ze 

względów bezpieczeństwa plik ten jest przechowywany w katalogu poza moją przestrzenią 

internetową. Plik zawiera informacje podobne do następujących: 

<? php 

$ host = „localhost”; 

$ user = „admin”; 



$ passwd = „”; 

$ database = „Forum”; 

?> 

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

odwiedzający Twoją witrynę zobaczy nazwę użytkownika i hasło wymagane do zalogowania się na 

serwerze MySQL, co wcale nie jest tym, czego chcesz. 

Dodawanie danych do bazy danych 

Aby ograniczyć liczbę formularzy wymaganych przez tę aplikację, musisz bezpośrednio obsługiwać 

dwie z tych tabel (Forum i Temat). Odwiedzający twoją witrynę utrzymują pozostałe dwie tabele 

(Wątek i Post), używając formularzy, które opisuję w dalszej części tego rozdziału. Aby utworzyć nowe 

forum, po prostu wstaw (za pomocą zapytania INSERT) nowy wiersz do tabeli Forum, jak poniżej: 

INSERT INTO Forum (nazwa, opis) 

VALUES („Koty”, „Wszystkie rzeczy kotku”); 

Zauważ, że możesz pominąć kolumnę id, a MySQL przypisze ci unikalny numer. Jeśli pozwolisz MySQL 

przypisać identyfikator do twojego forum, możesz znaleźć wartość, którą wybrał serwer, wywołując 

funkcję LAST_INSERT_ID. Aby utworzyć nowy temat, musisz znać identyfikator forum, które powinno 

być właścicielem tego tematu. Utworzenie nowego tematu jest prawie tak proste, jak utworzenie 

nowego forum; po prostu wstaw (INSERT) nowy wiersz do tabeli tematów: 

INSERT INTO Topic (parent_forum, name, description ) 

VALUES ( 1, ‘Cat Breeds’, ‘Discussions regarding 

different breeds’ ); 

INSERT INTO Topic (parent_forum, name, description ) 

VALUES ( 1, ‘Health Issues’, ‘Keeping your felines 

healthy and happy’ ); 

Musisz utworzyć co najmniej jedno Forum i jeden Temat, zanim witryna forum będzie użyteczna. 

Budowanie stron internetowych forum 

Odwiedzający wchodzi w interakcje z aplikacją forum za pośrednictwem szeregu stron internetowych 

HTML. Niektóre strony wyświetlają proste tabele HTML; inne wyświetlają formularze HTML, które 

użytkownik musi wypełnić, aby przejść do następnej strony. Każda strona jest tworzona dynamicznie, 

co oznacza, że dane wyświetlane użytkownikowi pochodzą z jednej lub więcej tabel przechowywanych 

na serwerze MySQL. 

Projektowanie stron internetowych Forum 

Aplikacja forum wyświetla pięć następujących stron internetowych: 

* Fora: Ta strona zawiera listę wszystkich forów i tematów dostępnych na każdym forum. 

* Wątki: Ta strona zawiera listę wszystkich wątków w wybranym temacie. Ta strona jest wyświetlana, 

gdy użytkownik kliknie łącze do tematu na stronie Fora. 



* Wiadomości: Ta strona wyświetla wszystkie wiadomości w wątku. Ta strona jest wyświetlana, gdy 

użytkownik kliknie link do wątku na stronie Wątki. 

* Nowa wiadomość: na tej stronie wyświetla się formularz, w którym użytkownik może utworzyć i 

opublikować wiadomość. Ta strona jest wyświetlana, gdy użytkownik kliknie link Rozpocznij nowy 

wątek. 

* Odpowiedz: Ta strona wyświetla formularz, w którym użytkownik może odpowiedzieć na wiadomość. 

Ta strona jest wyświetlana, gdy użytkownik kliknie przycisk odpowiedzi. 

Te same pliki są używane zarówno w kodzie proceduralnym, jak i obiektowym do wyświetlenia 

wszystkich pięciu stron. Następne kilka sekcji opisuje strony i pliki, które wyświetlają strony. 

Projektowanie strony forum 

Strona Fora wyświetla wszystkie dostępne fora i tematy. Strona Fora wyświetla nazwy forów. W takim 

przypadku wyświetlane są dwa fora: Ogólne i Debugowanie. Wyświetlane są nazwy i opis tematów na 

forach. W takim przypadku forum debugowania ma dwa tematy: GDB i DDD. 

Projektowanie strony wątków 

Strona Wątki  wyświetla wszystkie wątki dostępne dla danego tematu. Ta strona jest wyświetlana, gdy 

użytkownik kliknie nazwę tematu na stronie forum. Strona Wątki wyświetla temat, liczbę odpowiedzi, 

autora oraz datę i godzinę ostatniej odpowiedzi. Pod listą wątków znajduje się link, który pozwala 

użytkownikowi utworzyć nowy wątek. 

Projektowanie strony Wiadomości 

Strona Wiadomości wyświetla wszystkie wiadomości w wątku. Ta strona jest wyświetlana, gdy 

użytkownik kliknie temat wątku na stronie Wątki. Strona Wiadomości wyświetla wszystkie wiadomości 

w wątku. Wyświetlacz ma dwie kolumny: Autor i Wiadomość. Adres e-mail autora oraz data i godzina 

wysłania wiadomości są wyświetlane w pierwszej kolumnie. Link, który pozwala użytkownikowi 

odpowiedzieć na wiadomość, jest również wyświetlany w pierwszej kolumnie. Druga kolumna 

wyświetla zawartość wiadomości. Jeśli użytkownik kliknie link Odpowiedz obok wiadomości, strona z 

formularzem, w której użytkownik może po wyświetleniu odpowiedzi. 

Projektowanie strony nowej wiadomości 

Strona Nowa wiadomość wyświetla formularz, w którym użytkownik może wprowadzić nową 

wiadomość. Ta strona jest wyświetlana, gdy użytkownik kliknie link Rozpocznij nowy wątek na stronie 

Wątki. Strona Nowa wiadomość wyświetla formularz z trzema polami do wprowadzenia przez 

użytkowników ich adresu e-mail, temat wiadomości i treść wiadomości. Użytkownik klika przycisk 

Opublikuj wiadomość po zakończeniu pisania wiadomości. Wiadomość publikuje i zwraca użytkownika 

do strony Wątki, gdzie nowa wiadomość pojawia się teraz na liście. 

Projektowanie strony Odpowiedz 

Strona Odpowiedz wyświetla formularz, w którym użytkownik może odpowiedzieć na wiadomość. Ta 

strona jest wyświetlana, gdy użytkownik kliknie link Odpowiedz obok dowolnej wiadomości na stronie 

Wiadomości. Strona Odpowiedz wyświetla formularz z dwoma polami, w których użytkownicy mogą 

wpisać swoje adresy e-mail i treść odpowiedzi. Wyświetlany jest temat wiadomości, na którą 

użytkownik odpowiada. Użytkownik klika przycisk Opublikuj wiadomość po zakończeniu pisania 

wiadomości. Wiadomość wysyła i zwraca użytkownika do strony Wiadomości, gdzie odpowiedź 

pojawia się teraz na liście. 



Pisanie kodu strony Fora 

Strona Fora to pierwsza strona wyświetlana podczas uruchamiania aplikacji. Wyświetla listę wszystkich 

dostępnych forów i tematów. Użytkownik może kliknąć dowolny temat, aby wyświetlić stronę z listą 

wątków dostępnych w temacie. Kod wyświetlający stronę forum pokazano na listingu. 

<?php 

/* Program: viewForums.inc 

* Opis: program, który wyświetla wszystkie fora i tematy 

* na każdym forum. Każdy temat zawiera link do 

* wątki w tym temacie. 

*/ 

include(“functions_viewforums.inc”); 

?> 

<html> 

<head><title>Forums</title> 

<link rel=”stylesheet” href=”Forums.css” 

type=”text/css”></head> 

<body> 

<?php 

$cxn = Connect_to_db(“forumVars.inc” ); #16 

$result = mysqli_query($cxn,”SELECT * FROM Forum”); #17 

if ($result == 0) 

{ 

echo “<b>Error “; 

echo mysqli_errno($cxn).”: “.mysqli_error($cxn); 

echo “</b>”; 

} 

else 

{ 

echo “<table width=\”100%\” 

class=\”forumline\”cellpadding=\”4\””; 

echo “ cellspacing=\”2\” border=\”0\” align=\”center\”>”; 

echo “<tbody>”; 



DisplayForumsHeader(); 

for( $i = 0; $i < mysqli_num_rows( $result ); $i++ ) #31 

{ 

$forum = mysqli_fetch_assoc( $result ); 

echo “<tr>”; 

echo ‘ <td class=”forumTitle” Æ 

colspan=”5”>’.$forum[‘name’].”</td>”; 

echo “</tr>\n”; 

DisplayTopics($forum[‘id’],$cxn,”viewTopic.php”); #38 

} 

echo “</tbody></table>”; 

} 

?> 

#16 Łączy się z serwerem MySQL za pomocą funkcji o nazwie Connect_to_db. Funkcja znajduje się w 

pliku functions_main.inc zawartym w skrypcie aplikacji viewForums.php. 

#17 Wykonuje zapytanie, które zwraca wszystkie wiersze w tabeli Forum. 

#18 Jeśli zapytanie w linii 17 nie powiedzie się, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. 

#26 Jeśli zapytanie w linii 17 powiedzie się, program wyświetli tabelę z forami i tematami i przejdzie do 

linii 21. Wezwanie DisplayForumsHeader (które opiszę w następnej sekcji) pisze nagłówki kolumn 

HTML na stronie internetowej. 

#31 Pętla w wierszach od 31 do 39 czyta każdy wiersz w tabeli Forum, wyświetla nazwę forum i 

wywołuje funkcję DisplayTopics, aby wyświetlić każdy temat należący do forum. Jak zobaczysz w 

functions_viewforums.inc, funkcja DisplayTopics zawiera również pętlę, która odczytuje zestaw 

wyników MySQL. Często widzisz tę zagnieżdżoną strukturę pętli, gdy masz do czynienia z tabelami, 

które są ze sobą powiązane w relacji rodzic / dziecko. Pętla zewnętrzna odczytuje wiersze w tabeli 

nadrzędnej, a pętla wewnętrzna odczytuje wiersze szczegółów w tabeli podrzędnej. 

Listing pokazuje funkcje pomocnicze (DisplayForumsHeader i DisplayTopics), których używa 

viewForums.inc. 

<?php 

/* File: functions_viewforums.inc 

* Opis: Funkcje wspierające dla pliku viewForums.inc. 

*/ 

function DisplayForumsHeader() 

{ 



echo ‘ 

<tr> 

<th colspan=”2” class=”forumHeader” height=”25” 

nowrap=”nowrap”>Forum</th> 

<th class=”forumHeader” nowrap=”nowrap”>Topic</th> 

<th class=”forumHeader” nowrap=”nowrap”>Description</th> 

</tr>’; 

} 

function DisplayTopics($forumID,$cxn,$linkTarget) #17 

{ 

$sql = “SELECT * FROM Topic 

WHERE parent_forum = “.$forumID; 

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

for( $i = 0; $i < mysqli_num_rows( $result ); $i++ ) #21 

{ 

echo ‘<tr>’; 

$topic = mysqli_fetch_assoc( $result ); 

echo ‘<td class=”topicFiller” colspan=”2”>&nbsp</td>’; 

echo ‘<td class=”topicLink”>’; #29 

echo ‘<a href=”’ . $linkTarget. ‘?topicID=’ . 

$topic[‘id’] . ‘“>’; 

echo $topic[‘name’]; 

echo ‘</a>’; 

echo ‘</td>’; 

echo ‘<td class=topicDesc>’. 

$topic[‘description’]. ‘</td>’; #36 

echo “</tr>\n”; 

} 

} 

?> 

#6 Funkcja DisplayForumsHeader tworzy nagłówki kolumn dla tej strony internetowej. 



#16 DisplayTopics jest wywoływany (przez viewForums.inc) raz dla każdego forum. Ta funkcja 

wyświetla wszystkie tematy należące do jednego forum - Argument $ forumID zawiera identyfikator 

forum nadrzędnego. 

#21 Pętla for rozpoczynająca się od linii 21 czyta każdy posiadany Temat przez podany $ forumID. Dla 

każdego tematu strona wyświetla (od lewej do prawej) pustą kolumnę, która wcina każdy temat na 

prawo od swojego nadrzędnego forum, nazwę tematu i opis tematu. 

#27 Pierwszą pozycją <td> dla każdego tematu jest niełamująca spacja, która wypełnia kolumnę 

najbardziej na lewo. 

#29 Drugi element <td> zawiera link do innej strony (viewTopic), która wyświetla wątki należące do 

tematu. Użytkownik widzi nazwę tematu. Link wskazuje sparametryzowaną stronę internetową i 

wygląda jak viewTopic.php? TopicID = id (gdzie id identyfikuje temat, który chcesz wyświetlić). 

#35 Wreszcie DisplayTopics wyświetla opis tematu w prawej kolumnie, a następnie kończy wiersz 

tabeli HTML. 

Pisanie kodu strony wątków 

Strona Wątki jest wyświetlana, gdy użytkownik kliknie łącze do tematu na stronie Fora. Wyświetla listę 

wszystkich wątków dostępnych dla wybranego tematu. Użytkownik może kliknąć dowolny wątek, aby 

wyświetlić wszystkie wiadomości dostępne dla tego wątku. Strona wyświetla również link Rozpocznij 

nowy wątek, który po kliknięciu wyświetla stronę, na której użytkownik może opublikować nową 

wiadomość. Kod wyświetlający stronę pokazano na listingu. 

<?php 

/ * Program: viewTopic.inc 

* Opis: program wyświetlający wątki dyskusji 

* w ramach wybranego tematu. Wyświetlany jest każdy wątek 

* link do postów w tym wątku. 

*/ 

include(“functions_viewtopics.inc”); 

echo ‘<html>’; 

echo ‘<head>’; 

echo ‘<title>Topic ‘ . $_GET[‘topicID’] .’</title>’; #12 

echo ‘<link rel=”stylesheet” href=”Forums.css” Æ 

type=”text/css”></head>’; 

echo ‘<body>’; 

$connect = Connect_to_db(“forumVars.inc”); #15 

$query = “SELECT Thread.*, date, author 

FROM Thread, Post 



WHERE 

parent_topic =” . $_GET[‘topicID’] . “ AND 

parent_thread = Thread.id AND 

in_reply_to IS NULL”; 

$result = mysqli_query( $connect, $query ); #22 

if ($result == 0) 

{ 

echo “<b>Error: “; 

echo mysqli_error($cxn).”</b>”; 

} 

else #28 

{ 

echo “<table width=\”100%\” 

class=\”forumline \”cellpadding=\”4\””; 

echo “ cellspacing=\”2\” border=\”0\” align=\”center\”>”; 

echo “<tbody>”; 

DisplayThreadsHeader(); 

for( $i = 0; $i < mysqli_num_rows( $result ); $i++ ) #35 

{ 

$thread = mysqli_fetch_assoc( $result ); 

echo “<tr>\n”; 

echo ‘<td class=”threadSubject”>’; #39 

echo ‘<a href=”viewThread.php?threadID=’. 

$thread[‘id’] . ‘“>’; 

echo $thread[‘subject’]; 

echo ‘</a>’; 

echo “ </td>\n”; 

AddField( $thread, “replies”, “threadFiller” ); #45 

AddField( $thread, “author”, “threadFiller” ); 

AddField( $thread, “last_post”, “threadFiller” ); 

echo “</tr>\n”; 



} 

echo “</tbody></table>”; 

echo ‘<b><a href=”postMessage.php?topicID=’. 

$_GET[‘topicID’]. ‘“>’; 

echo “Start a new thread</a></b>”; 

} 

?> 

</body></html> 

#12 Strona internetowa utworzona przez ten skrypt wyświetla wszystkie wątki należące do 

określonego tematu. Strona przesyłania dalej (czyli strona, z której pochodzisz) zawiera identyfikator 

tematu w adresie URL tej strony. Ten identyfikator można znaleźć w zmiennej $ _GET [„topicID”]. 

Wiersz 12 wyświetla identyfikator tematu na pasku tytułu przeglądarki - jeśli wolisz, możesz napisać 

kod, aby wyszukać nazwę tematu w bazie danych i wyświetlić go 

#15 Łączy się z serwerem MySQL z opcjami połączenia określonymi w forumVars.inc. Connect_to_db 

to funkcja zdefiniowana w pliku functions_main.inc zawartym w skrypcie viewTopic.php. 

#16 Kwerenda zbudowana na liniach od 16 do 21 czyta wszystkie wątki należące do danego tematu. 

Odczytuje także autora i oryginalną datę publikacji z pierwszą wiadomością w każdym wątku. 

(Pamiętaj, że możesz znaleźć pierwszą wiadomość w wątku, szukając posta, którego kolumna 

in_reply_to ma wartość NULL.) Zapytanie jest wykonywane w wierszu 22. 

#23 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nie znaleziono wątków. Wyświetlany jest komunikat 

o błędzie. 

#28 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli zostanie znaleziony wątek. Ten blok wyświetla 

informacje o wątku w tabeli. 

#34 Funkcja DisplayThreadsHeader tworzy nagłówki kolumn dla tabeli HTML. 

#35 Uruchamia pętlę, która czyta każdy wątek należący do interesującego tematu. Gdy pętla odczytuje 

każdy wątek, tworzy nowy wiersz w tabeli HTML. W każdym wierszu wyświetlany jest omawiany temat, 

liczba odpowiedzi, autor pierwszej wiadomości w wątku oraz data i godzina najnowszej wiadomości. 

#39 Temat jest w rzeczywistości linkiem do innej strony, na której wyświetlane są wszystkie 

wiadomości w tym wątku. Użytkownicy widzą temat wątku, adres URL zawiera identyfikator wątku 

jako parametr i wygląda trochę jak viewThread.php? Threaded = 47. 

#45 Widzisz trzy wywołania funkcji AddField (które zobaczysz w następnej sekcji). AddField tworzy 

stylowany element <td> (dane tabeli) poprzez wyodrębnienie kolumny z tablicy asocjacyjnej $ thread 

- gdy wywołujesz AddField, podajesz tablicę asocjacyjną, nazwę kolumny i nazwę stylu; AddField zajmie 

się resztą. W takim przypadku AddField wyświetla Thread.replies, Post.author, Thread.last_post. 

Funkcje DisplayThreadsHeader i AddField są zdefiniowane w osobnym pliku dołączania, 

functions_viewtopic.inc, pokazanym na Listingu. 

<?php 



/* File: functions_viewtopic.inc 

* Opis: Obsługiwane funkcje dla pliku viewTopic.inc 

*/ 

/* Function: DisplayThreadsHeader 

* Desc: Displays the column headers 

*/ 

function DisplayThreadsHeader() #9 

{ 

echo ‘ 

<tr> 

<th class=”threadHeader” height=”25” 

nowrap=”nowrap”>Subject</th> 

<th class=”threadHeader” nowrap=”nowrap” 

width=”50”>Replies</th> 

<th class=”threadHeader” nowrap=”nowrap” 

width=”50”>Author</th> 

<th class=”threadHeader” 

nowrap=”nowrap”>Most Recent<br>Post</th> 

</tr>’; 

} 

/* Function: AddField 

* Desc: Generates a TD (table data) element 

* by extracting the given column from 

* an associative array. The resulting 

* value is displayed in the $style 

* provided by the caller 

*/ 

function AddField( $assoc, $column, $style ) #30 

{ 

echo ‘ <td class=”’. $style . ‘“>’ 

. $assoc[$column] . “</td>\n”; 



} 

?> 

#9 Funkcja DisplayThreadsHeader tworzy nagłówki kolumn dla tabeli HTML. Ta konkretna tabela 

zawiera listę wątków dyskusji na określony temat, dzięki czemu zobaczysz etykiety Temat, Odpowiedzi, 

Autor i Najnowszy post. 

#30 Funkcja AddField tworzy element <td> (dane tabeli). Program wywołujący udostępnia tablicę 

asocjacyjną (prawdopodobnie wiersz utworzony przez zapytanie MySQL), nazwę kolumny i nazwę stylu 

CSS. AddField wyodrębnia pożądaną wartość z tablicy i generuje element <td>, który będzie 

wyświetlany w żądanym stylu. AddField to prosta, ale przydatna funkcja: jeśli chcesz używać jej we 

własnych aplikacjach, możesz dodać dodatkowe sprawdzanie błędów (na przykład możesz upewnić się, 

że kolumna nazwana przez program wywołujący faktycznie istnieje w tablicy asocjacyjnej ). 

Pisanie kodu strony Wiadomości 

Strona Wiadomości wyświetla się, gdy użytkownik kliknie link do wątku na stronie Wątki. Wyświetlane 

są wszystkie wiadomości dla wybranego wątku, jeden wiersz na wiadomość. Autor, data i godzina 

opublikowania wiadomości oraz treść wiadomości są wyświetlane dla każdej wiadomości. Użytkownik 

może kliknąć link Odpowiedz dla dowolnej wiadomości, aby wyświetlić stronę odpowiedzi, na której 

użytkownik może utworzyć i opublikować odpowiedź. Jeśli chcesz egzekwować bardziej rygorystyczne 

zasady bezpieczeństwa na swoim forum, aby tylko poprawnie uwierzytelnieni użytkownicy mogą 

publikować wiadomości, po prostu pomiń (lub wyłącz) link Odpowiedz, chyba że użytkownik jest 

zalogowany. Więcej informacji na temat rejestracji i uwierzytelnienia użytkownika znajduje się w 

rozdziale 4. Kod wyświetlający stronę pokazano na listingu 

<?php 

/* Program: viewThread.inc 

* Opis: program wyświetlający wątek dyskusji. 

*/ 

include(“functions_viewthread.inc”); 

?> 

<html> 

<head> 

<?php 

echo ‘<title>Thread ‘ . $_GET[‘threadID’] .’</title>’; #12 

echo ‘<link rel=”stylesheet” href=”Forums.css” 

type=”text/css”></head>’; 

echo ‘<body>’; 

$cxn = Connect_to_db(“forumVars.inc”); #16 

$query = “SELECT id, author, date, body 



FROM Post 

WHERE parent_thread = “. $_GET[‘threadID’]; 

$result = mysqli_query( $cxn, $query ); #20 

if ($result == 0) 

{ 

echo “Error: “ . mysqli_error($cxn); 

} 

else #25 

{ 

echo “<table width=\”100%\” 

class=\”forumline \”cellpadding=\”4\””; 

echo “ cellspacing=\”2\” border=\”0\” align=\”center\”>”; 

echo “<tbody>”; 

DisplayPostsHeader(); #31 

for( $i = 0; $i < mysqli_num_rows( $result ); $i++ ) #32 

{ 

$post = mysqli_fetch_assoc( $result ); 

echo “<tr>\n”; 

echo ‘<td class=postFiller>’; #36 

echo ‘<span class=postAuthor>’. $post[‘author’] . 

“</span><br>”; 

echo “<span class=postDate>”.$post[‘date’].”</span>”; 

echo “<span class=postReply>”; 

echo ‘<a href=”postReply.php?replyTo=’.$post[‘id’]. 

‘“>’; 

echo ‘<img src=”reply.gif” border=”0”/>Reply</a>’; 

echo “</span>”; 

echo “</td>\n”; 

echo ‘ <td class=”postText”>’.$post[‘body’].”</td>\n”; 

echo “</tr>\n”; 

} 



echo “</tbody></table>”; 

} 

?> 

</body></html> 

#12 Ten skrypt tworzy stronę internetową, która wyświetla wszystkie wiadomości (posty) należące do 

danego wątku. Wiersz 12 wyświetla identyfikator wątku na pasku tytułu. Identyfikator wątku jest 

przekazywany w adresie URL w celu określenia, który wątek powinien zostać wyświetlony. Na przykład 

adres URL tej strony jest podobny do: viewThread.php? ThreadID = 47. Skrypt pobiera identyfikator 

wątku ze zmiennej $ _GET [„topicID”]. 

#16 Łączy się z bazą danych. Funkcja Connect_to_db jest przechowywana w pliku functions_main.inc, 

który jest zawarty w skrypcie viewThread.php. 

#17 Kwerenda zbudowana na liniach od 17 do 19 wybiera autora, identyfikator, datę i treść z każdej 

wiadomości należącej do wybranego wątku. Wyświetlany jest autor, data i treść. Wartości 

identyfikatora służą do generowania łącza Odpowiedz na. Zapytanie jest wykonywane w wierszu 20. 

#21 Rozpoczyna blok if, który wyświetla komunikat o błędzie, gdy nie znaleziono żadnych komunikatów 

dla wątku. 

#25 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, gdy zostaną znalezione wiadomości dla wątku. Blok 

wyświetla tabelę HTML z każdą wiadomością pokazaną w osobnym rzędzie. 

#31 Wywołanie DisplayPostsHeader tworzy nagłówki kolumn dla tabeli HTML. (Pokażę 

DisplayPostsHeader w funkcjach_lista kodów viewthread.inc). 

#36 Przycisk Odpowiedz do prowadzi do innej strony internetowej (utworzonej przez skrypt 

postReply.php pokazany w dalszej części tego rozdziału). Adres URL przycisku Odpowiedz do zawiera 

identyfikator wiadomości i wygląda następująco: postReply.php? ReplyTo = 52. 

#37 Zaczyna pętlę for, która przechodzi przez zestaw wyników i wyświetla każdy post w osobnym 

rzędzie. Każdy post jest wyświetlany w dwóch kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera nazwisko autora 

wiadomości, datę publikacji i przycisk Odpowiedz do. Nazwa autora jest wyświetlana nad pozostałymi 

elementami, a każdemu elementowi przypisany jest własny styl CSS, dzięki czemu można łatwo 

dostosować wygląd i styl, zmieniając odpowiednie style (postAuthor, postDate i postReply) w arkuszu 

stylów. 

Funkcja DisplayPostsHeader jest zdefiniowana w functions_viewthread.inc, pokazanym na Listingu  

<?php 

/* File: functions_viewthread.inc 

* Opis: Funkcje wspierające dla programu viewThread.php. 

*/ 

/* Function: DisplayPostsHeader 

* Desc: Displays the column headers for the table that 

* shows the Post information 



*/ 

function DisplayPostsHeader() 

{ 

echo ‘ 

<tr> 

<th class=”postHeader” height=”25” Æ 

nowrap=”nowrap”>Author</th> 

<th class=”postHeader” nowrap=”nowrap”>Message</th> 

</tr>’; 

} 

?> 

Funkcja DisplayPostHeader tworzy nagłówki kolumn dla tabeli HTML, która wyświetla każdą 

wiadomość w wątku. viewThread.inc wywołuje tę funkcję po uruchomieniu tabeli HTML. 

Pisanie kodu strony Nowa wiadomość 

Strona Nowa wiadomość zawiera formularz, w którym użytkownik może utworzyć i opublikować nową 

wiadomość. Kod tworzący nową stronę wiadomości znajduje się w dwóch osobnych plikach, w 

następujący sposób: 

* messageForm.inc: Zawiera kod określający wygląd strony internetowej. Tworzy formularz, który 

pozwala użytkownikom opublikować nową wiadomość. Aby utworzyć stronę, należy użyć innego pliku 

w połączeniu z tym plikiem. Drugi plik zawiera szczegółowe informacje o stronie. Ten plik służy do 

wyświetlania zarówno strony Nowa wiadomość, jak i strony Odpowiedz. Strony są różne, ponieważ 

różne pliki są używane w połączeniu z tym plikiem. 

* messageFields.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące nowej strony wiadomości. W 

przypadku użycia z messageForm.inc wyświetla stronę Nowa wiadomość. W pliku messageForm.inc 

można użyć innego pliku z różnymi informacjami, aby utworzyć stronę z inną formą. Te dwa pliki są 

takie same dla aplikacji proceduralnej i aplikacji obiektowej. Dwa pliki opisuję w poniższych sekcjach. 

Pisanie messageFields.inc 

Plik messageFields.inc zawiera szczegółowe informacje dotyczące pliku nowa strona wiadomości. Plik 

ten definiuje pięć tablic, które interpretowane przez messageForm.inc są tłumaczone na elementy 

HTML. Tablice te to: 

* $page: Ta tablica przechowuje elementy wyświetlane na pasku tytułowym przeglądarki ($page 

[„title”]), u góry strony ($page [„top”]) i na dół strony ($page [„bottom”]). 

* $elements: Ta tablica zawiera elementy wyświetlane na górze i na dole formularza (oraz etykietę do 

wyświetlenia na przycisku wysyłania). Elementy tablicy $page tworzą wizualną ramkę wokół 

elementów tablicy $elements. To ustawienie jest kwestią preferencji i możesz dostosować układ do 

własnego stylu. 



* $fields: Każdy element tej tablicy opisuje wyświetlane pole na formularzu. Klawisz definiuje nazwę 

pola, a wartość zapewnia etykietę wyświetlaną po lewej stronie pola. 

* $types: Ta tablica określa typ kontrolki HTML używanej do wyświetlania każdego pola w tablicy 

$fields. Na przykład pole $ fauthor jest wyświetlane w kontrolce wejściowej, a $fbody w kontrolce 

textarea. 

* $styles: Definiuje styl przypisany do każdego pola w tablicy $ fields. 

Ponieważ strony internetowe używają CSS (kaskadowy arkusz stylów), większość nazw widocznych w 

tablicy $styles odnosi się do stylu CSS. (Wyjątkiem są $styles [„ftopicID”], które tworzą ukrytą kontrolkę 

HTML). 

Listing pokazuje plik messageFields.inc. 

<?php 

/* File: messageFields.inc 

* Opis: Zawiera tablice z nazwami pól i formami 

* elementy formularza postu na forum. 

*/ 

$page = array( “title” => “Starting new thread in topic: 

$ftopic”, 

“top” => “Starting new thread in topic: 

$ftopic”, 

“bottom” => “Send questions and comments 

to admin@ourplace.com”, 

); 

$elements = array( “top” => “”, 

“bottom” => “”, 

“submit” => “Post Message” 

); 

$fields = array( “author” => “Your e-mail address”, 

“subject” => “Subject”, 

“body” => “Message”, 

“ftopicID” => “”, 

); 

$types = array( “author” => ‘input type=”text” size=”30”’, 

“subject” => ‘input type=”text” size=”30”’, 



“body” => ‘textarea rows=”5” cols=”60”’, 

“ftopicID” => ‘input type=”hidden”’ 

); 

$styles = array( “author” => “postAuthor”, 

“subject” => “postSubject”, 

“body” => “postBody”, 

“ftopicID” => “hidden” 

); 

?> 

Pisanie messageForm.inc 

Listing  pokazuje plik messageForm.inc. messageForm.inc konwertuje opis formularza na formularz 

HTML i wyświetla ten formularz użytkownikowi. 

<?php 

/* File: messageForm.inc 

* Opis: Wyświetla stronę internetową, która pozwala użytkownikowi opublikować 

* odpowiedź na nową wiadomość. 

*/ #5 

?> 

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

<link rel=”stylesheet” href=”Forums.css” type=”text/css”> 

</head> 

<body style=”margin: 0”> 

<h2 align=”center”><?php echo $page[‘top’] ?></h2> 

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php echo $elements[‘top’]?></p> 

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

<table border=”0”> 

<?php #17 

if (isset($GLOBALS[‘message_2’])) 

{ 



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 as $field => $value) #26 

{ 

echo “<tr>\n”; 

DisplayField($value, $field, @$$field, $types[$field], 

$styles[$field]); 

echo “</tr>\n”; 

} #32 

?> 

<tr> 

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

<br> 

<input type=”submit” name=”Button” 

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

</td> 

</tr> 

</table></form> 

<hr size=”10” noshade> 

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

<?php echo $page[‘bottom’]?> 

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

Ten skrypt tłumaczy tablice asocjacyjne $ page, $ elements, $ fields, $ types i $ styles na stronę HTML. 

#7 Wyświetla stronę $ [„tytuł”] na pasku tytułu przeglądarki. 

#11 Element $ page [„top”] jest wyśrodkowany w górnej części strony internetowej. 

#14 Wyświetla wartość ciągu $ elements [„top”]. Plik postFields.inc umieszcza pusty ciąg znaków w 

elementach $ [„góra”], ale możesz dodać tam własną wiadomość, jeśli chcesz. 



#16 Zaczyna stół. Kontrolki HTML zdefiniowane przez postFields.inc są wyświetlane wewnątrz tabeli 

HTML, dzięki czemu etykiety i kontrolki ładnie się wyrównują. 

#26 Rozpoczyna pętlę foreach, która przechodzi przez każde pole w tablicy $ fields i tworzy nowy wiersz 

w tabeli HTML dla każdego elementu w tablicy. Aby faktycznie utworzyć elementy tabeli, ten skrypt 

wywołuje funkcję DisplayField (patrz Listing 8-16). DisplayField oczekuje pięciu argumentów: etykiety, 

nazwy pola, wartości, typu kontrolki i nazwy stylu. Na przykład pierwszy element w tablicy $ fields to 

„fauthor” => „Twój adres e-mail”. DisplayField maluje wartość elementu („Twój adres e-mail”) jako 

etykieta i używa klucza elementu (fauthor) aby utworzyć kontrolkę HTML o nazwie fauthor. Wartość 

pola to znalezione przez dereferencing $ field. Innymi słowy, jeśli pole $ jest ustawione na fauthor, a $ 

fauthor zawiera mnie @ home, to pole $$ jest przetwarzane na ciąg me @ home. Typ kontrolny 

(textarea, input itd.) Można znaleźć, używając nazwy pola (fauthor, fbody itd.) Jako indeksu w tablicy   

$ types. Podobnie styl można znaleźć, używając nazwy pola jako indeksu w tablicy $ styles. 

#37 Ostatni wiersz w tabeli HTML zawiera przycisk wysyłania. Etykieta przycisku pochodzi od elementu 

$ [„prześlij”]. (W tym przypadku przycisk ma etykietę Wyślij wiadomość). 

Pisanie kodu dla strony Odpowiedz 

Strona Odpowiedz zawiera formularz, w którym użytkownik może odpowiedzieć na post. Kod tworzący 

stronę odpowiedzi znajduje się w dwóch osobnych plikach w następujący sposób: 

* messageForm.inc: Zawiera kod określający wygląd strony internetowej. Tworzy formularz, który 

pozwala użytkownikom opublikować odpowiedź. Aby utworzyć stronę, należy użyć innego pliku w 

połączeniu z tym plikiem. 

* Jest to ten sam plik, który został użyty do utworzenia strony wiadomości, opisanej w poprzedniej 

sekcji. Tworzy stronę odpowiedzi, a nie stronę wiadomości, ponieważ w połączeniu z nią używany jest 

inny plik. Aby utworzyć stronę odpowiedzi, ten plik jest używany z plikiem replyFields.inc. W 

poprzedniej sekcji ten plik został użyty w połączeniu z plikiem messageFields.inc do stworzenia strony 

wiadomości. 

* replyFields.inc: Zawiera szczegółowe informacje dotyczące strony odpowiedzi. W przypadku użycia z 

messageForm.inc wyświetla stronę Odpowiedz. W pliku messageForm.inc używany jest inny plik z 

różnymi informacjami, aby utworzyć stronę wyświetlającą inny formularz, na przykład stronę z 

wiadomością opisaną w poprzedniej sekcji. 

Te dwa pliki są takie same dla aplikacji proceduralnej i aplikacji obiektowej. Opisuję plik replyFields.inc 

w poniższej sekcji. 

Pisanie odpowiedzi w polu odpowiedzi 

Plik replyFields.inc zawiera szczegółowe informacje dotyczące strony Odpowiedz. Ten plik definiuje 

również pięć tablic, które interpretowane przez plik messageForm.inc, są tłumaczone na elementy 

HTML. Tablice te to: 

* $page: Ta tablica przechowuje elementy wyświetlane w tytule paska przeglądarki  ($ page [„tytuł”]), 

u góry strony ($ page [„góra”]) i na dole strony ($ page [„dół”]). 

* $elements: Ta tablica zawiera elementy wyświetlane na górze i na dole formularza (oraz etykietę do 

wyświetlenia na przycisku wysyłania). Elementy tablicy $ page tworzą wizualną ramkę wokół 

elementów tablicy $ elements. To ustawienie jest kwestią preferencji i możesz dostosować układ do 

własnego stylu. 



* $fields: Każdy element tej tablicy opisuje wyświetlane pole na formularzu. Klawisz definiuje nazwę 

pola, a wartość zapewnia etykietę wyświetlaną po lewej stronie pola. 

* $types: Ta tablica określa typ kontrolki HTML używanej do wyświetlania każde pole w tablicy $ fields. 

Na przykład pole $ fauthor jest wyświetlane w kontrolce wprowadzania, podczas gdy $ fbody jest 

wyświetlane w polu tekstowym kontrola. 

* $styles: Definiuje styl przypisany do każdego pola w tablicy $ fields. Ponieważ strony internetowe 

używają CSS, większość nazw widocznych w tablicy $ styles odnosi się do stylu CSS. (Wyjątkiem są $ 

styles [„ftopicID”], które tworzą ukrytą kontrolkę HTML). 

Listing pokazuje plik replyFields.inc. Ten plik określa zawartość formularza HTML wyświetlanego 

użytkownikowi i wraz z arkuszem stylów Forums.css określa wygląd każdego elementu w formularzu. 

<?php 

/* File: replyFields.inc 

* Opis: Zawiera tablice z nazwami pól i formami 

* elementu formularza postu na forum. 

*/ 

$page = array( “title” => “Reply to: “ . $_POST[‘subject’], 

“top” => “Reply to: “ . $_POST[‘subject’], 

“bottom” => “Send questions and comments 

to admin@ourplace.com”, 

); 

$elements = array( “top” => “”, 

“bottom” => “”, 

“submit” => “Post Message” 

); 

$fields = array( “author” => “Your e-mail address”, 

“body” => “Message”, 

“fresponse” => “In reply to”, 

“freplyto” => “”, 

“fsubject” => “”, 

); 

$types = array( “author” => “input”, 

“body” => ‘textarea rows=”5” cols=”60”’, 

“fresponse” => ‘textarea readonly rows=”5” 



cols=”60”’, 

“freplyto” => ‘input type=”hidden”’, 

“fsubject” => ‘input type=”hidden”’, 

); 

$styles = array( “author” => “postAuthor”, 

“body” => “postBody”, 

“fresponse” => “postResponse”, 

“freplyto” => “hidden”, 

“fsubject” => “hidden”, 

); 

?> 

Tablice $ fields, $ types i $ styles opisują pięć kontrolek HTML: 

* autor: Pole wejściowe, w którym użytkownik powinien wprowadzić swój adres e-mail. 

* treść: Obszar tekstowy, w którym oczekuje się, że użytkownik wpisze tekst wiadomości. 

* odpowiedź: Obszar tekstowy, w którym wyświetlany jest tekst wiadomości, na którą użytkownik 

odpowiada. 

* freplyto: Ukryte pole zawierające identyfikator wiadomości, że użytkownik odpowiada. To pole służy 

do przekazywania identyfikatora wiadomości z jednej fazy do następnej. 

* fsubject: Ukryte pole, które zawiera temat wiadomości, na którą użytkownik odpowiada. 

Budowanie aplikacji Forum: Podejście proceduralne 

Aplikacja Forum ma pięć następujących skryptów aplikacji: 

* viewForums.php: wyświetla stronę internetową forów, która wyświetla listę dostępnych forów i 

tematów. 

* viewTopic.php: wyświetla stronę internetową wątków, która wyświetla listę wątków w temacie. 

* viewThread.php: wyświetla stronę internetową z wiadomościami, która wyświetla listę wiadomości 

w wątku. 

* postMessage.php: Buduje, wyświetla, sprawdza i przetwarza formularz HTML przy użyciu strategii 

opisanych we wcześniejszych częściach. Gdy użytkownik tworzy nowy wątek, serwer WWW uruchamia 

postReply.php dwa razy. Za pierwszym razem postMessage.php wyświetla formularz pokazujący 

temat, który będzie właścicielem nowego wątku i pewną liczbę pustych pól. Gdy użytkownik wypełni 

formularz i kliknie przycisk Wyślij wiadomość, postMessage. php wykonuje ponownie - tym razem 

sprawdza poprawność danych wejściowych i, jeśli wszystko wygląda dobrze, zapisuje nową wiadomość 

do bazy danych. 

* postReply.php: buduje, wyświetla, sprawdza i przetwarza formularz HTML użyty na stronie 

odpowiedzi. Skrypt jest podobny do skryptu wiadomości post. Jednak postMessage tworzy zarówno 



wiadomość, jak i wątek, a postReply tworzy wiadomość, ale aktualizuje istniejący wątek. Ten skrypt 

jest uruchamiany, gdy użytkownik kliknie link Odpowiedz na stronie wiadomości. Identyfikator wątku 

jest przekazywany do tego skryptu w adresie URL. 

Pisanie viewForums.php 

Skrypt viewForums.php  jest bardzo prosty. Zawiera po prostu plik viewForums.inc, który wyświetla 

stronę internetową. Ten skrypt jest uruchamiany jako pierwszy, uruchamiając aplikację, wyświetlając 

stronę internetową forów. Inne skrypty są uruchamiane po kliknięciu linków lub przycisków. 

<?php 

/* Program: viewForums.php 

* Opis: Wyświetla stronę forum. 

*/ 

include(“functions_main.inc”); 

include(“viewForums.inc”); 

?> 

Skrypt zawiera plik zawierający funkcje potrzebne w pliku viewForums.inc, a następnie zawiera 

viewForums.inc. 

Pisanie viewTopic.php 

Skrypt viewTopic.php jest taki sam jak skrypt viewForums.php, z tym wyjątkiem, że zawiera plik 

viewTopic.inc, który wyświetla stronę internetową Threads. Ten skrypt jest uruchamiany, gdy 

użytkownik kliknie nazwę tematu na stronie forum. 

<?php 

/* Program: viewTopic.php 

* Opis: Wyświetla stronę wątków. 

*/ 

include(“functions_main.inc”); 

include(“viewTopic.inc”); 

?> 

Skrypt zawiera plik zawierający funkcje potrzebne w pliku viewTopic.inc, a następnie zawiera 

viewTopic.inc. 

Pisanie viewThread.php 

Skrypt viewThread.php jest taki sam jak skrypt viewForums.php, oprócz tego, że zawiera plik 

viewThread.inc, który wyświetla stronę internetową Wiadomości. Ten skrypt jest uruchamiany, gdy 

użytkownik kliknie nazwę wątku na stronie wątków. Listing pokazuje viewThread.php. 

<?php 

/* Program: viewThread.php 



*Opis: Wyświetla stronę wiadomości. 

*/ 

include(“functions_main.inc”); 

include(“viewThread.inc”); 

?> 

Skrypt zawiera plik zawierający funkcje potrzebne w pliku viewForums.inc, a następnie zawiera 

viewforums.inc. 

Pisanie postMessage.php 

Skrypt postMessage.php uruchamia się, gdy użytkownik kliknie łącze Rozpocznij nowy wątek. Skrypt 

postMessage.php buduje, wyświetla, sprawdza i przetwarza formularz HTML. Poniżej znajduje się 

przegląd struktury skryptu: 

switch (Button) 

case “Post Message”: 

Save new message in thread 

case default: 

Show HTML form for creating new messages. 

Listing 8-13 pokazuje program postMessage.php 

<?php 

/* Program: postMessage.php 

* Desc: Displays and validates a form that starts a new 

* thread and posts a message to that thread. 

*/ 

include(“functions_main.inc”); 

include(“functions_post.inc”); 

switch( @$_POST[‘Button’]) #9 

{ 

case “Post Message”: #11 

{ 

$cxn = Connect_to_db(“forumVars.inc”); 

// Create the new Thread #14 

$sql = “INSERT INTO Thread(parent_topic,subject) “; 

$sql .= “VALUES( “; 



$sql .= $_POST[‘ftopicID’] . “,”.”’”; 

$sql .= addslashes(htmlentities($_POST[‘subject’])).”’)”; 

if(!mysqli_query($cxn, $sql)) 

{ 

echo “Error: “.mysqli_error($cxn); 

} 

$parentThread = mysqli_insert_id($cxn); #23 

// Encode any quote characters #24 

$author = strip_tags($_POST[‘author’]); 

$author = mysqli_real_escape_string($cxn,$author); 

$body = htmlentities($_POST[‘body’]); 

$body = mysqli_real_escape_string( $cxn, $body ); 

// And add the new message to the Post table #29 

$query = “INSERT INTO Post (parent_thread,author,body)”; 

$query .= “VALUES( “; 

$query .= $parentThread . “,”; 

$query .= “‘“ . $author . “‘,”; 

$query .= “‘“ . $body. “‘)”; 

$result = mysqli_query( $cxn, $query ); 

if( $result == 0 ) 

echo “Error: “.mysqli_error($cxn); 

else 

{ 

echo ‘<meta http-equiv=”Refresh” content=”3;’; #40 

echo ‘url=viewTopic.php?topicID=’; 

echo $_POST[‘ftopicID’] . ‘“/>’; 

echo “<b>Your message has been posted. In a moment you 

will be automatically returned to the 

topic.</b>”; 

} 

break; 



} 

default: #50 

{ 

$parentTopic = $_GET[‘topicID’]; 

$cxn = Connect_to_db(“forumVars.inc”); 

$sql = “SELECT name FROM Topic WHERE id = $parentTopic”; 

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

if( $result == 0 ) 

{ 

echo “Error: “.mysqli_error($cxn); 

exit(); 

} 

$topic = mysqli_fetch_assoc($result); 

$author = “”; #62 

$subject = “”; 

$body = “”; 

$ftopic = $topic[‘name’]; 

$ftopicID = $parentTopic; 

include( “messageFields.inc” ); #67 

include( “messageForm.inc” ); 

break; 

} 

} 

?> 

#9 Instrukcja switch wykrywa, w której fazie działa skrypt. Jeśli użytkownik wypełni formularz i kliknie 

przycisk Wyślij wiadomość, $ _POST [„Przycisk”] jest ustawiony na Wyślij wiadomość. Jeśli użytkownik 

nie widział jeszcze formularza, $ _POST [„Przycisk”] jest niezdefiniowany (w rzeczywistości cała tablica 

superglobalna $ POST jest niezdefiniowana). 

#11 Instrukcja case jest wykonywana, gdy użytkownik wypełni formularz i kliknie Wyślij wiadomość. 

#15 Linie od 15 do 18 tworzą zapytanie INSERT, które tworzy nowy wiersz w tabeli wątków. Funkcja 

htmlentities jest używana w wierszu 18 do konwersji dowolnych znaczników HTML w temacie na 

jednostki. Chroni to przed niebezpiecznym tekstem wprowadzanym do formularza przez złych facetów. 

Funkcja addlashes służy do unikania cudzysłowów w temacie. 



#23 Jeśli instrukcja INSERT powiedzie się, możesz wywołać funkcję mysqli_insert_ id, aby pobrać 

automatycznie wygenerowany identyfikator nowego wątku. 

#25 Linie od 25 do 28 przygotowują dane wejściowe do wstawienia do bazy danych. Widoczne są dwa 

wywołania funkcji mysqli_real_escape_string. Pierwsze wywołanie unika wszelkich cudzysłowów 

wpisanych przez użytkownika w polu autora. Drugi zajmuje się wszelkimi cytatami w polu ciała. Być 

może zastanawiasz się, dlaczego musisz przygotować tekst wprowadzony przez użytkownika. Rozważ 

prostą instrukcję INSERT, która dodaje jeden kawałek danych do tabeli MySQL: 

INSERT INTO myTable („$ userData”); 

Załóżmy, że użytkownik sieci podał wartość $ userData, wypełniając formularz. Jeśli użytkownik wpisze 

wartość w oczekiwanym formularzu, powiedz „Dobry kotek”, instrukcja INSERT oznacza: 

INSERT INTO MYTable („Dobry kotek”); 

Zastanów się jednak, co by się stało, gdyby zamiast tego użytkownik wpisał wartość „Jest dobry kotek”. 

Jeśli po prostu podłączysz ten tekst do instrukcji INSERT, osadzony znak cudzysłowu spowoduje błąd 

składniowy: INSERT IN IN myTable VALUES („There is a good kitty”); Jeśli chodzi o serwer MySQL, ciąg 

zaczyna się od pierwszego cytatu, a kończy na drugim cytacie - reszta tekstu między nawiasami to błąd 

składniowy. Wywołanie mysqli_real_escape_string przetłumaczy „Jest dobry kotek” na „Jest dobry 

kotek”, dzięki czemu można go bezpiecznie używać w instrukcji MySQL. 

#29 Linie od 30 do 35 budują i wykonują zapytanie INSERT, które wstawia nową wiadomość do tabeli 

Post. 

#40 Zanim osiągniesz linię 40, wszystkie niezbędne aktualizacje bazy danych zostały zakończone, a 

nowa wiadomość została opublikowana. Jedyne, co pozostało, to wysłać użytkownika w jakieś 

przydatne miejsce. Znacznik <meta>, który tworzysz w wierszu 40, automatycznie przekierowuje 

przeglądarkę z powrotem na stronę viewThread po upływie trzech sekund, dając użytkownikowi szansę 

na przeczytanie komunikatu „opublikowano pomyślnie”. Korzystanie z automatycznego odświeżania 

w ten sposób oznacza, że użytkownik nadal otrzymuje informację zwrotną (komunikat „opublikuj 

pomyślnie”), ale nie będzie musiał klikać innego przycisku, aby wrócić do wyświetlania wątku. 

#50 Przypadek domyślny jest wykonywany, gdy użytkownik po raz pierwszy przechodzi do tej strony 

internetowej. Kod w tej sekcji przygotowuje formularz i wyświetla go użytkownikowi. 

#62 Po pobraniu nazwy tematu z tabeli tematów inicjowane są pola, które mają być wyświetlane 

użytkownikowi. W takim przypadku użytkownik musi wprowadzić wartość dla $autor, $subject i $body 

pola są inicjowane do pustych ciągów. (Uwaga: jeśli zdecydujesz się dodać rejestrację użytkownika i 

uwierzytelnianie do aplikacji forum, powinieneś ustawić adres e-mail użytkownika w polu $autor i 

wyłączyć tę kontrolę). Zmienna $ftopic wyświetla nazwę tematu, który jest właścicielem nowy wątek. 

$ftopicID to ukryty element sterujący, który przenosi identyfikator tematu z jednej fazy do drugiej. 

#67 Obie obejmują dyrektywy widoczne w wierszach 67 i 68 nowe strony wiadomości. Pliki 

messageFields.inc i messageForm.inc opisuję we wcześniejszej sekcji „Pisanie kodu dla nowej strony 

wiadomości”. 

Pisanie postReply.php 

Skrypt postReply.php uruchamia się, gdy użytkownik kliknie link Odpowiedz dla dowolnej wiadomości. 

Skrypt postReply.php buduje, wyświetla, sprawdza i przetwarza formularz HTML. Identyfikator postu, 



na który odpowiada użytkownik, jest przekazywany w adresie URL. Poniżej znajduje się przegląd 

struktury skryptu: 

switch (Button) 

case “Post Message”: 

Get parent id 

Save new reply in thread 

Update thread 

case default: 

Show HTML form for creating reply. 

Listing 8-14 pokazuje skrypt postReply.php. 

<?php 

/* Program: postReply.php 

* Desc: Script that posts a reply to a message. 

*/ 

include(“functions_main.inc”); #5 

include(“functions_post.inc”); 

switch( @$_POST[‘Button’]) #8 

{ 

case “Post Message”: #10 

{ 

$cxn = Connect_to_db(“forumVars.inc”); #12 

// Find the parent_thread of the message that the user 

// is replying to 

$query = “SELECT parent_thread FROM Post 

WHERE id = “ . $_POST[‘freplyto’]; #17 

$result = mysqli_query( $cxn, $query ); 

$thread = mysqli_fetch_assoc( $result ); 

// Encode any quote characters #20 

$author = strip_tags($_POST[‘author’]); 

$author = mysqli_real_escape_string($cxn,$author); 

$body = htmlentities($_POST[‘body’]); 



$body = mysqli_real_escape_string( $cxn, $body ); 

// And add the new message to the Post table #25 

$query = “INSERT INTO Post 

(parent_thread, in_reply_to, author, body) “; 

$query .= “VALUES( “; 

$query .= $thread[‘parent_thread’] . “,”; 

$query .= $_POST[‘freplyto’] . “,”; 

$query .= “‘$author’,”; 

$query .= “‘$body’)”; 

$result = mysqli_query( $cxn, $query ); 

if( $result == 0 ) 

echo “Error: “.mysqli_error($cxn); 

else 

{ #37 

$query = “SELECT replies FROM Thread 

WHERE id = $thread[parent_thread]”; 

$result = mysqli_query($cxn,$query); 

$reps = mysqli_fetch_assoc($result); 

$query = “UPDATE Thread SET last_post = now(), 

replies = {$reps[‘replies’]}+1 

WHERE id = $thread[parent_thread]”; 

$result = mysqli_query( $cxn, $query ); #45 

if( $result == 0 ) 

echo “Error: “.mysqli_error($cxn); 

else 

{ 

echo ‘<meta http-equiv=”Refresh” content=”3;’; #50 

echo ‘url=viewThread.php?threadID=’; 

echo $thread[‘parent_thread’]. ‘“/>’; 

echo “<B>Your message has been posted. In a moment 

you will be 



automatically returned to the thread.</b>”; 

} 

} 

break; 

} 

default: #61 

{ 

$cxn = Connect_to_db(“forumVars.inc”); #63 

$query = “SELECT author, date, body, subject 

FROM Post,Thread 

WHERE Post.id = “ . $_GET[‘replyTo’] . “ 

AND Thread.id = Post.parent_thread”; 

$result = mysqli_query( $cxn, $query ); 

$_POST = mysqli_fetch_assoc( $result ); 

$fresponse = $_POST[‘body’]; #70 

$fsubject = $_POST[‘subject’]; 

$body = “”; 

$author = “”; 

$freplyto = $_GET[‘replyTo’]; 

include( “replyFields.inc” ); #75 

include( “messageForm.inc” ); 

break; 

} 

} 

?> 

#8 Instrukcja switch wykrywa, w której fazie działa skrypt. Jeśli użytkownik wypełni formularz 

odpowiedzi i kliknie link Wyślij wiadomość, $_POST [„Przycisk”] jest ustawiony na Wyślij wiadomość. 

Jeśli użytkownik jeszcze tego nie zrobił  w formularzu, $ _POST [„Przycisk”] jest niezdefiniowany. 

#10 Pierwsze oświadczenie przypadku jest wykonywane po wypełnieniu formularza przez użytkownika 

i kliknięciu przycisku Wyślij wiadomość. 

#16 Każdy post jest własnością jednego wątku, a nowa wiadomość jest własnością tego samego wątku, 

do którego należy wiadomość, na którą użytkownik odpowiada. Linie od 16 do 17 tworzą zapytanie, 

które pobiera identyfikator wątku, który jest właścicielem oryginalnej wiadomości. Możesz także 



dołączyć identyfikator wątku nadrzędnego jako drugi parametr w adresie URL, na przykład 

postReply.php? ReplyTo = 47 i parentThread = 52. 

#21 Linie od 21 do 24 przygotowują dane wejściowe do wstawienia do bazy danych. Funkcje strip_tags 

i htmlentities usuwają lub konwertują tagi HTML. Funkcja mysqli nie zawiera cudzysłowów. 

#25 Po zabezpieczeniu danych wprowadzonych przez użytkownika, możesz wstawić nową wiadomość 

do tabeli Post. Linie od 26 do 33 budują i wykonują zapytanie INSERT. 

#38 Jeśli nowa wiadomość zostanie pomyślnie dodana do tabeli Post, wiersze od 38 do 45 budują i 

wykonują zapytanie UPDATE, które modyfikuje datę ostatniego postu i liczbę odpowiedzi w wątku 

nadrzędnym. 

#50 Tag <meta>, który widzisz, automatycznie przekierowuje przeglądarkę z powrotem na stronę 

viewThread po upływie trzech sekund. 

#61 Ta instrukcja przypadku (przypadek domyślny) jest wykonywana, gdy użytkownik po raz pierwszy 

przechodzi do tej strony internetowej. Kod w tej sekcji wyświetla formularz dla użytkownika. 

#63 Gdy wyświetlasz formularz odpowiedzi użytkownikowi, chcesz, aby użytkownik zobaczył temat i 

treść wiadomości, na którą odpowiada. Informacje są przechowywane w dwóch miejscach: podmiot 

znajduje się w wątku rodzica , a treść wiadomości jest przechowywana w oryginalnym poście.  Funkcja 

Connect_to_db, która łączy się z bazą danych w linii 58, to przechowywane w pliku functions_main.inc 

zawartym w linii 5. 

#64 Linie od 59 do 63 tworzą i wykonują zapytanie, które wyszukuje temat i treść wiadomości, na którą 

udzielono odpowiedzi. 

#70 Formularz wyświetlany użytkownikowi zawiera pięć pól (które wyjaśnię w następnej sekcji). Kod 

rozpoczynający się od wiersza 65 określa dane wyświetlane użytkownikowi, przypisując wartości 

początkowe do tych pięciu pól. 

#75 Obie obejmują dyrektywy widoczne w wierszach 70 i 71 strony odpowiedzi. Pliki replyFields.inc i 

messageForm.inc zostały opisane we wcześniejszych sekcjach „Pisanie kodu dla nowej strony 

wiadomości” i „Pisanie kodu dla strony odpowiedzi”. 

Pisanie funkcji pomocniczych 

Skrypty w tej aplikacji korzystają z małego zestawu funkcji przechowywanych w osobnych plikach. 

Wszystkie skrypty używają funkcji Connect_to_db zapisanej w pliku functions_main.inc. Dwa skrypty, 

które wysyłają wiadomości - postMessage.php i postReply.inc - zawierają plik functions_post. inc, który 

definiuje funkcję służącą do wyświetlania formularzy. 

Pisanie function_main.inc 

Ten plik zawiera jedną funkcję używaną przez wszystkie skrypty. Listing 8-15 pokazuje plik. 

<?php 

/* File: functions_main.inc 

* Funkcja: Connect_to_db 

* Opis: Łączy się z bazą danych MySQL. Nazwa 

* pliku zawierający zmienne bazy danych 



* jest przekazywana do funkcji. 

*/ 

function Connect_to_db($filename) 

{ 

include($filename); 

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

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

$db = mysqli_select_db($cxn,$database) 

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

return $cxn; 

} 

?> 

Funkcja Connect_to_db, którą tutaj widzisz, jest identyczna z funkcją Connect_to_db, którą widzisz w 

całym tekście. Wywołanie musi zawierać nazwę pliku ($filename), który określa zestaw opcji połączenia 

($host, $user, $passwd i $database). Biorąc pod uwagę nazwę pliku, który zawiera opcje połączenia, 

Connect_to_db łączy się z serwerem MySQL i zwraca uchwyt połączenia. 

Pisanie funkcji_post.inc 

Ten plik zawiera jedną funkcję, która dodaje pole HTML do formularza. Listing pokazuje plik. 

<?php 

/* File: functions_post.inc 

* Opis: Funkcje wspierające dla postMessage i postReply 

*/ 

function DisplayField( $label,$field,$value,$type,$style ) 

{ 

$typeTags = explode(“ “, $type ); 

$controlType = $typeTags[0]; 

$result = ‘ <td style=”formLabel”>’; 

$result .= $label; 

$result .= “</td>\n”; 

if( ereg(“input”, $controlType )) #16 

{ 

$result .= “ <td><$type class=’$style’ name=’$field’ 



value=’$value’></td>\n”; 

} 

else 

{ 

$result .= “<td>”; 

$result .= “<$type name=’$field’ class=\”$style\”>”; 

$result .= $value; 

$result .= “</$controlType></td>\n”; 

} 

echo $result; 

} 

?> 

Program wywołujący udostępnia ciąg znaków ($label), który wyświetla się po lewej stronie pola, nazwę 

pola ($field), wartość początkową ($value), typ pola ($type) i nazwę wyświetlacza styl ($style). Jedyną 

trudną częścią tej funkcji jest to, że podczas tworzenia elementu <input> wartość początkowa (wartość 

wyświetlana użytkownikowi) jest określona jako atrybut. Podczas tworzenia elementu <textarea> 

wartość początkowa jest określana jako wartość elementu. Innymi słowy, jeśli tworzysz element 

<input>, określasz następującą wartość: 

<nazwa wejściowa = „nazwa pola” wartość = „wartość początkowa”> 

Ale jeśli tworzysz element <textarea>, określasz następującą wartość: 

<textarea name = ”fieldName”> wartość początkowa </textarea> 

Ta część funkcji jest obsługiwana przez instrukcję if / else, która rozpoczyna się w wierszu 16. 

Budowanie aplikacji Forum: Podejście obiektowe 

Z perspektywy użytkownika aplikacja forum zachowuje się w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy 

napisałeś ją w sposób proceduralny, czy zastosowałeś podejście zorientowane obiektowo. 

Odwiedzający Twoją witrynę internetową widzi te same tabele HTML i formularze HTML, niezależnie 

od wybranej metody. Zorientowana obiektowo wersja tej aplikacji korzysta z tego samego zestawu 

tabel co wersja proceduralna i tworzy ten sam zestaw stron internetowych. Programowanie obiektowe 

wymaga tworzenia i używania obiektów w celu zapewnienia funkcjonalności aplikacji. Najpierw 

identyfikujesz obiekty potrzebne do aplikacji. Następnie piszesz klasy, które definiują obiekty, w tym 

metody potrzebne aplikacji. Gdy obiekty są gotowe, piszesz skrypt aplikacji, który je tworzy i używa. 

Rozwijanie obiektów 

Aplikacja Forum przechowuje i wyświetla wiadomości publikowane przez użytkowników. Wyświetla 

listy forów, tematów i wątków, dzięki czemu użytkownik może przeglądać wszelkie zamieszczane 

wiadomości i odpowiadać na nie. Poniższa lista obiektów odzwierciedla zadania, które musi wykonać 

ta aplikacja. 



* TableAccessor: klasa, która zapewnia środki do pobierania danych z danej tabeli. Jest to klasa główna, 

zapewniająca ogólne metody dostępu do wszystkich typów tabel. Klasa Post i klasa Thread to podklasy, 

które rozszerzają klasę TableAccessor, zapewniając metody dostępu do określonych typów tabel. 

* Post: Klasa Post zapewnia prosty interfejs do tabeli Post. Klasa Post rozszerza klasę TableAccessor, 

dodając dwie metody i przesłaniając jedną z metod zdefiniowanych w TableAccessor. 

* Wątek: Klasa wątków zapewnia wygodny interfejs do tabeli wątków. Klasa Thread rozszerza klasę 

TableAccessor, dodając dwie metody. 

* Baza danych: Aplikacja przechowuje informacje na forum w bazie danych. Klasa Database udostępnia 

kontener, w którym przechowywane są dane. 

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

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

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

użytkownika. Pierwsze trzy klasy zostały opracowane w celu uzyskania dostępu do bazy danych forum. 

Aby współdziałać z tabelą MySQL z programu PHP, musisz 

1. Połączyć się z bazą danych. 

2. Wybrać potrzebne dane. 

3. Uzyskać dostęp do wybranych wartości. 

4. Przetworzyć ewentualne komunikaty o błędach. 

Te operacje są prawie takie same, niezależnie od tego, z który tabelą masz do czynienia. Zamiast 

tworzyć osobne klasy, które zawierają prawie identyczny kod, pokazuję, jak utworzyć jedną klasę, 

TableAccessor, która definiuje wspólny zestaw metod wymaganych do uzyskania dostępu do dowolnej 

tabeli. Następnie rozszerzasz klasę TableAccessor, tworząc klasę Thread, która dodaje metody 

potrzebne do interakcji z tabelą Thread. (Słowo kluczowe ext wskazuje, że definiowana klasa dziedziczy 

po drugiej klasie.) Podczas tworzenia obiektu typu Thread, z powodu dziedziczenia tworzony jest 

również obiekt typu TableAccessor - wszystko, co można zrobić z obiektem TableAccessor, można 

również zrobić z obiektem Thread . Następnie rozszerzasz TableAccessor, aby utworzyć klasę Post, 

która zapewnia dostęp do tabeli Post. Skrypt postReply uzyskuje dostęp do dwóch tabel (Wątek i Post), 

więc nie tworzę klas Forum ani Tematy, ale możesz to zrobić w podobny sposób, jeśli te klasy byłyby 

potrzebne. 

Pisanie klasy TableAccessor 

Zamiast bezpośrednio współpracować z serwerem MySQL, klasa TableAccessor zapewnia 

wygodniejszy sposób pobierania danych z danej tabeli. 

Właściwości 

Właściwości TableAccessor przechowują informacje o połączeniu, tabeli i wierszu. Właściwości to 

protected $ cxn; 

protected $ nazwa_tabeli; 

protected $wiadomość $; 

protected $ currentRow; 



Właściwość $cxn jest uchwytem połączenia z bazą danych, właściwość $ nazwa_tabeli reprezentuje 

nazwę tabeli MySQL, a właściwość $ currentRow zawiera zawartość zestawu wyników. Właściwość $ 

message służy do przekazywania wszelkich komunikatów o błędach. 

Kod 

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

każdej metody. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja po liście odnosi 

się do numeru linii. 

<?php 

class TableAccessor 

{ 

protected $cxn; 

protected $table_name; 

protected $message; 

protected $currentRow; 

function __construct(mysqli $cxn,$table) 

{ 

$this->cxn = $cxn; #11 

if(is_string($table)) #12 

{ 

$sql = “SHOW TABLES LIKE ‘$table’”; 

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

$nrow = mysqli_num_rows($table_res); 

if($nrow > 0) #17 

{ 

$this->table_name = $table; 

} 

else #21 

{ 

throw new Exception(“$table is not a table 

in the database”); 

return FALSE; 

} 



} 

else #28 

{ 

throw new Exception(“Second parameter is not a 

valid table name”); 

return FALSE; 

} 

} 

function selectByID($id) #36 

{ 

$id = trim($id); 

$sql = “SELECT * FROM $this->table_name 

WHERE id = $id”; #40 

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

{ 

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

.mysqli_error($this->cxn)); 

return FALSE; 

} 

if( mysqli_num_rows($result) > 0 ) 

{ 

$this->currentRow = mysqli_fetch_assoc($result); #49 

return TRUE; 

} 

else 

$this->message = “$this->table_name $id 

does not exist!”; #55 

unset($this->currentRow); 

return FALSE; 

} 

} 



function getValues($fieldNames) #61 

{ 

if(!isset($fieldNames)) #63 

{ 

return $this->currentRow; 

} 

else if(is_array($fieldNames)) #67 

{ 

foreach($fieldNames as $name) 

$result[$name] = $this->currentRow[$name]; 

return $result; 

} 

else 

{ 

return $this->currentRow[$fieldNames]; #75 

} 

} 

function getMessage() 

{ 

return $this->message; 

} 

function getConnection() 

{ 

return $this->cxn; 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor testuje połączenie i nazwę tabeli, które są do niego przekazywane, aby upewnić się, że 

parametry mają odpowiedni format i przechowuje je we właściwościach. Nie ma wartości domyślnych 

dla tych wartości; wartości muszą zostać przekazane podczas tworzenia obiektu Konto. 

#11 Przechowuje połączenie z bazą danych we właściwości. 



#12 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli przekazana nazwa tabeli jest ciągiem. Nazwa tabeli 

jest sprawdzana, aby sprawdzić, czy istnieje. 

#14 Linie od 14 do 15 tworzą i wykonują zapytanie SQL, które sprawdza, czy istnieje tabela o nazwie 

przekazanej do konstruktora. 

#17 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli tabela istnieje. Nazwa tabeli jest przechowywana we 

właściwości $ table. 

#21 Zaczyna inny blok, który jest wykonywany, gdy tabela nie istnieje. Skrypt zgłasza wyjątek z 

komunikatem i zwraca FALSE. 

#28 Zaczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli nazwa tabeli nie jest łańcuchem. Skrypt zgłasza 

wyjątek z komunikatem i zwraca FALSE. 

selectByID 

Ta metoda pobiera pojedynczy wiersz z tabeli. Wiersz jest identyfikowany przez kolumnę id. selectByID 

nie zwraca treści wiersza, zwraca PRAWDA lub FAŁSZ, aby wskazać, czy żądany wiersz został znaleziony. 

Jeśli funkcja selectByID nie może znaleźć szukanego wiersza, zapisuje w obiekcie komunikat 

wyjaśniający, że nie ma takiego obiektu w danych - można go odzyskać, wywołując metodę 

getMessage. Poniższe liczby odnoszą się do numeru linii w listingu. 

#38 Ponieważ wszystkie tabele forum zawierają kolumnę o nazwie id, możesz po prostu na stałe 

zakodować instrukcję SELECT w tej metodzie. Jeśli chcesz rozszerz TableAccessor, aby uzyskać dostęp 

do tabeli, która nie zawiera kolumny o nazwie id (lub jeśli potrzebujesz dostępu do tabeli za pomocą 

innego zestawu kolumn), możesz zastąpić metodę selectByID we własnej klasie. (W rzeczywistości 

robisz to po utworzeniu klasy Post nieco później). 

#48 Jeśli selectByID znajdzie żądany wiersz, zapisze wartości wiersza w $this-> currentRow (który jest 

chronionym członkiem klasy TableAccessor) i zwraca PRAWDA, aby wskazać sukces. 

#54 Jeśli selectByID nie może znaleźć żądanego wiersza, zapisuje wiadomość w $this-> message i 

zwraca FALSE. 

getValues 

Zwraca jedną lub więcej wartości z bieżącego wiersza. Liczba zwracanych wartości zależy od typu 

argumentu przekazanego do metody. Następujące liczby odnoszą się do numerów linii na listingu  

#62 Jeśli wywołasz tę metodę z argumentem NULL (lub bez argumentów), getValues zwróci bieżący 

wiersz. 

#66 Jeśli chcesz pobrać określony zestaw kolumn z bieżącego wiersza, wywołaj getValues z tablicą 

zawierającą nazwy kolumn, które chcesz. getValues zwraca żądane wartości w postaci tablicy 

asocjacyjnej. 

#74 Możesz także wywołać getValues z nazwą pojedynczej kolumny, która zwróci wartość w tej 

kolumnie 

getMessage 

Zwraca tekst najnowszego komunikatu o błędzie. 

getConnection 



Zwraca połączenie z bazą danych zapisane w tym obiekcie. 

Pisanie klasy Thread 

Klasa Thread zapewnia wygodny interfejs do tabeli Thread. Po utworzeniu obiektu Thread można jej 

użyć do wywołania dowolnej metody zdefiniowanej przez klasę Thread lub klasę TableAccessor. 

Oznacza to na przykład, że możesz pobrać określony wiersz w tabeli wątków, wywołując $ thread-> 

selectByID (zakładając, że $ thread jest obiektem typu Thread). Klasa Thread rozszerza TableAccessor, 

dodając dwie metody: updateTimeStamp i createNew. 

Kod 

Pełny kod dla klasy wątku pokazano na listingu. Po liście kodów można znaleźć dyskusję na temat 

każdej metody. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja po liście odnosi 

się do numerów linii. 

<?php 

/* Class: Thread 

* Opis: Reprezentuje wątek 

*/ 

require_once(“TableAccessor.class”); 

class Thread extends TableAccessor 

{ 

function updateTimeStamp($threadID) #9 

{ 

$sql = “UPDATE Thread SET last_post = now() 

WHERE id = $threadID”; 

return(mysqli_query($this->cxn,$sql)); 

} 

function createNew($topic,$subject) #16 

{ 

$subject=mysqli_real_escape_string($this->cxn,$subject); 

$sql = “INSERT INTO Thread(parent_topic, subject) 

VALUES( $topic, ‘$subject’ )”; 

if(mysqli_query($this->cxn,$sql)) #21 

{ 

return $this->cxn->insert_id; 

} 



else 

{ 

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

.mysqli_error($this->cxn)); 

return NULL; 

} 

} 

function updateReplies($threadID) 

{ 

$query = “SELECT replies FROM Thread 

WHERE id = $threadID”; 

$result = mysqli_query($this->cxn,$query); 

$reps = mysqli_fetch_assoc($result); 

$query = “UPDATE Thread 

SET replies = {$reps[‘replies’]}+1 

WHERE id = ‘$threadID’”; 

$result = mysqli_query( $this->cxn, $query ); 

return($result); 

} 

?> 

updateTimeStamp 

Ta metoda wykonuje pojedynczą instrukcję UPDATE, która przypisuje wartość now() (funkcja 

wykonywana przez serwer MySQL) do Thread.last_post. Jeśli instrukcja UPDATE powiedzie się, 

updateTimeStamp zwraca wartość PRAWDA; w przeciwnym razie zwraca FAŁSZ. 

createNew 

Ta metoda wstawia nowy wiersz do tabeli wątków. Program wywołujący podaje identyfikator tematu 

nadrzędnego i ciąg znaków zawierający temat wątku. Kolumny Thread.replies i Thread.last_post są 

ustawione na NULL. Wątek. id jest zdefiniowany jako kolumna auto_increment, więc serwer MySQL 

przypisze unikalny identyfikator do nowego wątku. W linii 21, jeśli nowa instrukcja INSERT powiedzie 

się, createNew zwraca identyfikator nowego wątku. Pakiet mysqli ułatwia znalezienie automatycznie 

wygenerowanej wartości id - wystarczy spojrzeć we właściwości connection-> insert_id. 

updateReplies 



Ta metoda dodaje 1 do pola odpowiedzi w tabeli wątków bazy danych. Pobiera liczbę odpowiedzi 

aktualnie znajdujących się w bazie danych. Następnie aktualizuje pole, ustawiając nową wartość na 

bieżącą (pobraną) wartość plus 1. 

Pisanie klasy Post 

Podobnie jak klasa Thread, klasa Post zapewnia prosty interfejs do tabeli MySQL. Klasa Post rozszerza 

klasę TableAccessor, dodając dwie metody (postReply i postMessage) i ponownie implementując lub 

zastępując jedną z metod zdefiniowanych przez klasę master (selectByID). Gdy wybierzesz wiersz z 

tabeli Post, często wygodnie jest również pobrać temat wątku nadrzędnego: Metoda selectByID 

zaimplementowana przez klasę Post właśnie to robi. Metoda selectByID oferowana przez klasę 

podstawową (TableAccessor) nie wie, jak połączyć dwie tabele, więc klasa Post musi zastąpić metodę 

selectByID po prostu podając własną wersję. Metody postReply i postMessage dodają nowy wiersz do 

tabeli Post: postReply dodaje wiadomość do istniejącego wątku, a postMessage tworzy nową 

wiadomość i nowy wątek. 

Kod 

Pełny kod dla klasy Post pokazano na listingu 8-19. Po liście kodów można znaleźć dyskusję na temat 

każdej metody. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja po liście odnosi 

się do numerów linii. 

<?php 

/* Class: Post 

* Opis  Przechowuje Post. 

*/ 

require_once(“TableAccessor.class”); 

require_once(“Thread.class”); 

class Post extends TableAccessor 

{ 

function selectByID($id) #10 

{ 

$id = trim($id); 

$sql = “SELECT date,body,subject,parent_thread 

FROM Post,Thread WHERE Post.id = $id 

AND Thread.id = Post.parent_thread”; 

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

{ 

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

.mysqli_error($this->cxn)); 



return FALSE; 

} 

if( mysqli_num_rows($result) > 0 ) 

{ 

$this->currentRow = mysqli_fetch_assoc($result); 

return TRUE; 

} 

else 

{ 

$this->message = “Post $id does not exist!”; 

return FALSE; 

} 

} 

function postReply($parent,$replyTo,$author,$body) #34 

{ 

// Encode any quote characters 

$author = mysqli_real_escape_string($this->cxn,$author); 

$body = mysqli_real_escape_string( $this->cxn, $body ); 

$sql = “INSERT INTO Post 

(parent_thread, in_reply_to, author, body) 

VALUES($parent, $replyTo, ‘$author’, ‘$body’)”; 

if(mysqli_query($this->cxn,$sql)) 

{ 

return $this->cxn->insert_id; #44 

} 

else 

{ 

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

.mysqli_error($this->cxn)); 

return NULL; 

} 



} 

function postMessage($topic,$subject,$author,$body) #54 

{ 

$thread = new Thread($this->getConnection(),”Thread”); 

$parent_thread = $thread->createNew($topic,$subject); 

// Encode any quote characters 

$author = mysqli_real_escape_string($this->cxn,$author); 

$body = mysqli_real_escape_string( $this->cxn, $body ); 

$sql = “INSERT INTO Post (parent_thread, author, body) 

VALUES($parent_thread,’$author’, ‘$body’)”; 

if(mysqli_query($this->cxn,$sql)) 

{ 

return $this->cxn->insert_id; 

} 

else 

{ 

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

.mysqli_error($this->cxn)); 

return NULL; 

} 

} 

} 

?> 

selectByID 

Ta metoda zastępuje metodę selectByID zdefiniowaną przez klasę TableAccessor. Gdy wywołujesz 

selectByID poprzez obiekt Post, jest wywołanie metody zdefiniowanej w linii 10. Z drugiej strony, jeśli 

wywołasz selectByID poprzez obiekt Thread, wywołujesz selectByID zdefiniowany w klasie 

TableAccessor (ponieważ klasa Thread nie zastępuje selectByID). Metoda selectByID zdefiniowana 

przez Post jest bardzo podobna do metody selectByID zdefiniowanej przez TableAccessor. W 

rzeczywistości jedyną różnicą jest to, że ta wersja dołącza do tabel Post i Thread, zamiast wybierać z 

jednej tabeli. 

postReply 

Ta metoda dodaje nową wiadomość do tabeli Post. Ta metoda działa, gdy użytkownik odpowiada na 

istniejącą wiadomość. Dzwoniący podaje identyfikator wątku nadrzędnego, identyfikator wiadomości, 



na którą użytkownik odpowiada, autora i treść nowej wiadomości. Jak zawsze, powinieneś użyć 

mysqli_real_escape_string, aby wyczyścić wszelkie dane pochodzące ze świata zewnętrznego (czyli z 

przeglądarki internetowej użytkownika). W linii 44, jeśli wiadomość została pomyślnie dodana do tabeli 

Post, postReply zwraca automatycznie wygenerowany identyfikator nowego wiersza. 

postMessage 

Podobnie jak postReply, postMessage dodaje nową wiadomość do tabeli Post. Ta metoda jest 

wywoływana, gdy użytkownik rozpoczyna nowy wątek dyskusji. Osoba dzwoniąca musi podać 

identyfikator tematu, do którego należy wątek, temat wątku, autora i treść wiadomości. W wierszu 56 

postMessage musi utworzyć nowy wiersz w tabeli wątków. Zamiast zajmować się bezpośrednio tabelą 

wątków, postMessage tworzy obiekt wątku i prosi ten obiekt o utworzenie nowego wiersza. Metoda $ 

thread-> createNew zwraca identyfikator nowego wątku. Po uzyskaniu identyfikatora wątku 

nadrzędnego możesz INSERT nowy wiersz do tabeli Post. Zauważ, że instrukcja INSERT pomija kolumny 

in_reply_to, id i date. Nowy wiersz zawiera wartość NULL in_reply_to, która wskazuje, że jest to 

pierwsza wiadomość w nowym wątku (to znaczy, że nowa wiadomość nie jest odpowiedzią na inną 

wiadomość). Serwer MySQL automatycznie przypisuje wartości do kolumn daty i identyfikatora. 

Podobnie jak postReply, postMessage zwraca identyfikator nowo utworzonego wpisu. 

Pisanie klasy Database 

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

Zajmuję się tworzeniem klasy Database we wcześniejszej części. Metody zapewnione przez klasę 

Database to: 

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

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

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

$db = new Database(“forumVars.inc”); 

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

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

istnieje. 

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

Pisanie klasy WebForm 

WebForm służy do wyświetlania i przetwarzania nowych formularzy wiadomości i odpowiedzi. Klasa 

WebForm tworzę i wyjaśniam we wcześniejszej części. Metody w klasie WebForm używane przez tę 

aplikację to: 

* Konstruktor: Przechowuje właściwości potrzebne do poprawnego wyświetlenia formularza. 

Wymagane są dwa pliki - plik informacyjny i plik określający wygląd i działanie. Dwie nazwy plików są 

przekazywane, gdy obiekt WebForm jest tworzony i przechowywany w dwóch właściwościach. Dane 

dla pól formularza można przekazać, ale można je pominąć, a pola formularza będą puste. Możesz 

utworzyć obiekt za pomocą jednej z następujących instrukcji: 

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

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



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

przechowywane. @, Aby ukryć komunikaty o błędach, aby formularz mógł być wyświetlany bez 

żadnych danych. Formularz jest wyświetlany przez dołączenie dwóch plików, które go definiują. Te dwa 

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

przypadku tej aplikacji korzystam z plików opisanych wcześniej w tym rozdziale - replyFields.inc, 

messageFields.inc i messageForm.inc. 

* checkForBlanks: Sprawdza każde pole w formularzu, aby zobaczyć, czy zawiera informacje. Jeśli 

znajdzie nieprawidłowe puste pola, zwraca tablicę zawierającą nazwy pól pustych pól. 

* VerifyData: Ta metoda sprawdza każde pole, aby upewnić się, że informacje przesłane w polu są w 

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

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

informacji dozwolonych w tym polu. Jeśli w dowolnych polach zostaną znalezione nieprawidłowe dane, 

metoda zwraca tablicę zawierającą komunikaty identyfikujące problemy. 

* trimData, stripTagsFromData: Funkcja PHP jest stosowana do każdej wartości we właściwości $ data. 

Wynikowe wartości są przechowywane w danych $. Funkcja przycinania usuwa początkowe i końcowe 

spacje z łańcucha. Funkcja strip_tags usuwa z łańcucha wszelkie tagi HTML, ważne dla bezpieczeństwa. 

Pisanie skryptów aplikacji Forum 

Aplikacja Forum ma pięć następujących skryptów aplikacji: 

* viewForums-OO.php: Wyświetla stronę internetową forów, która wyświetla listę dostępnych forów 

i tematów. 

* viewTopic-OO.php: wyświetla stronę internetową wątków, która wyświetla listę wątków w temacie. 

* viewThread-OO.php: wyświetla stronę internetową z wiadomościami, która wyświetla listę 

wiadomości w wątku. 

* postMessage-OO.php: Buduje, wyświetla, sprawdza i przetwarza pliki  

Formularz HTML używany na nowej stronie wiadomości. 

* postReply-OO.php: Buduje, wyświetla, sprawdza i przetwarza formularz HTML użyty na stronie 

odpowiedzi. Skrypt jest podobny do skryptu postMessage-OO. Jednak postMessage tworzy zarówno 

wiadomość, jak i wątek, a postReply tworzy wiadomość, ale aktualizuje istniejący wątek. Ten skrypt 

jest uruchamiany, gdy użytkownik kliknie link Odpowiedz na stronie wiadomości. Identyfikator wątku 

jest przekazywany do tego skryptu w adresie URL. 

Pisanie viewForums-OO.php 

Skrypt viewForums-OO.php zawiera po prostu plik viewForums.inc, który wyświetla stronę 

internetową. Ten skrypt jest uruchamiany jako pierwszy, uruchamiając aplikację, wyświetlając stronę 

internetową forów. Inne skrypty są uruchamiane po kliknięciu linków lub przycisków. Listing pokazuje 

viewForums-OO.php. 

<?php 

/* Program: viewForums-OO.php 

* Opis: Wyświetla stronę forum 

*/ 



include(“functions_main.inc”); 

include(“viewForums.inc”); 

?> 

Skrypt zawiera plik zawierający funkcje potrzebne przez viewForums.inc, a następnie zawiera 

viewForums.inc. Plik viewForums.inc to ten sam plik, który jest używany w aplikacji proceduralnej, 

pokazany na Listingu 8-1, z wyjątkiem wiersza 38. Dwa kolejne wiersze pokazują wiersz, który należy 

zmienić. Pierwszy wiersz to wiersz z wniosku proceduralnego; druga linia to linia potrzebna do aplikacji 

obiektowej. 

DisplayTopics ($ forum [„id”], $ cxn, ”viewTopic.php”); # 38 

DisplayTopics ($ forum [„id”], $ cxn, ”viewTopic-OO.php”); # 38 

Pisanie viewTopic-OO.php 

Skrypt viewTopic-OO.php jest taki sam jak skrypt viewForums-OO.php, z tym wyjątkiem, że zawiera 

plik viewTopic.inc, który wyświetla stronę internetową Threads. Ten skrypt jest uruchamiany, gdy 

użytkownik kliknie nazwę tematu na stronie forum. Listing pokazuje viewTopic-OO.php. 

<?php 

/* Program: viewTopic-OO.php 

* Opis: Wyświetla stronę wątków. 

*/ 

include(“functions_main.inc”); 

include(“viewTopic.inc”); 

?> 

Skrypt zawiera plik zawierający funkcje potrzebne w pliku viewTopic.inc, a następnie zawiera 

viewTopic.inc. Plik viewTopic.inc to ten sam plik, który jest używany dla aplikacji proceduralnej, , z 

wyjątkiem dwóch wierszy. Pierwszą linią, którą należy zmienić, jest linia 40, pokazana tutaj: 

echo „<a href=//viewThread.php?threadID=’.$thread[ „id’].’<>>”; 

W tym wierszu viewThread.php należy zmienić na viewThread-OO.php. Drugi wiersz, który należy 

zmienić, to wiersz 51, pokazany tutaj: 

echo „<b> <a href=(postMessage.php?topicID=’$_GET[ „topicID’].’ „>”; 

W tym wierszu postMessage.php należy zmienić na postMessage-OO.php. 

Pisanie viewThread-OO.php 

Skrypt viewThread-OO.php jest taki sam, jak skrypt viewForums-OO.php , z wyjątkiem tego, że zawiera 

plik viewThread.inc, który wyświetla stronę internetową Wiadomości. Ten skrypt jest uruchamiany, 

gdy użytkownik kliknie nazwę wątku na stronie wątków. Listing 8-22 pokazuje viewThread-OO.php. 

<?php 

/* Program: viewThread-OO.php 



* Opis: Wyświetla stronę wiadomości. 

*/ 

include(“functions_main.inc”); 

include(“viewThread.inc”); 

?> 

Skrypt zawiera plik zawierający funkcje potrzebne w pliku viewForums.inc, a następnie zawiera 

viewforums.inc. Plik viewTopic.inc to ten sam plik, który jest używany dla aplikacji proceduralnej,  z 

wyjątkiem wiersza 41, pokazanego tutaj: 

echo „<a href =” postReply.php? replyTo = ’. $ post [„ id ”]. 

W tym wierszu postReply.php należy zmienić na postReply-OO.php. 

Pisanie skryptu aplikacji postMessage-OO  

Program postMessage-OO jest wywoływany po kliknięciu łącza Rozpocznij nowy wątek na stronie 

Wątki. postMessage-OO tworzy i wyświetla formularz HTML i czeka, aż klikniesz przycisk Prześlij (który 

w tym przypadku jest oznaczony Wyślij wiadomość). Po kliknięciu przycisku wysyłania program 

postReply-OO ponownie się wywołuje - tablica $ _POST [] zawiera wprowadzone dane. Za drugim 

razem postReply-OO sprawdza poprawność wprowadzonych danych i, jeśli wszystko wygląda dobrze, 

zapisuje nową wiadomość do bazy danych MySQL. 

Listing pokazuje skrypt postReply-OO.php. 

<?php 

/* Program: postMessage-OO.php 

* Opis: program, który publikuje nową wiadomość i uruchamia się 

* nowy wątek. 

*/ 

require_once(“WebForm.class”); #6 

require_once(“Database.class”); 

require_once(“TableAccessor.class”); 

require_once(“Post.class”); 

require_once(“functions_post-OO.inc”); 

require_once(“forumVars.inc”); 

try 

{ 

if(!isset($_POST[‘Button’])) #15 

{ 

$parentTopic = $_GET[‘topicID’]; #17 



$db = new Database(“forumVars.inc”); 

$db->useDatabase(“forumTest”); 

$topic = new TableAccessor($db->getConnection(), 

“Topic” ); 

if( !$topic->selectByID($parentTopic)) 

{ 

echo $topic->getMessage().”<br>”; 

exit(); 

} 

$_POST[‘author’] = “”; #28 

$_POST[‘subject’] = “”; 

$_POST[‘body’] = “”; 

$_POST[‘ftopic’] = $topic->getValues( “name”); 

$_POST[‘ftopicID’] = $parentTopic; 

} 

$form = new WebForm(“messageForm.inc”, 

“messageFields.inc”, $_POST); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

if(!isset($_POST[‘Button’])) #42 

{ 

$form->displayForm(); 

exit(); 

} 

else #47 

{ 

if( !validate($form)) 



{ 

$form->displayform(); 

exit(); 

} 

$newdata = $form->getAllFields(); #54 

@extract( $newdata ); #55 

$db = new Database(“forumVars.inc”); #56 

$db->useDatabase(“forumTest”); 

$post = new Post($db->getConnection(), “Post”); #58 

$newMessage = 

$post->postMessage($ftopicID,$subject,$author,$body); 

if( $newMessage == NULL ) 

{ 

echo “Couldn’t post new message. 

Try again later.”; 

exit(); 

} 

else 

{ 

echo ‘<meta http-equiv=”Refresh” content=”3;’; #69 

echo “url=viewTopic-OO.php?topicID=$ftopicID”; 

echo ‘“/>’; 

echo “<B>Your message has been posted. In a moment you 

will be 

automatically returned to the topic</b>”; 

} 

} 

?> 

#6 Obejmuje pliki wymagane przez ten skrypt aplikacji. Klasy są uwzględniono, w tym klasy WebForm 

i bazy danych, które zostały opracowane i wyjaśnione we wcześniejszych częściach. 

#15 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli użytkownik nie kliknął przycisku Prześlij. Oznacza 

to, że użytkownik kliknął link Rozpocznij nowy wątek. Powinien zostać wyświetlony pusty formularz. 



#17 Pobiera identyfikator tematu przekazany w adresie URL. 

#19 Linie od 19 do 32 konfigurują wartości domyślne, które będą wyświetlane w formularzu nowej 

wiadomości. 

#34 Tworzy obiekt WebForm z wartościami domyślnymi. 

#42 Uruchamia blok if, który jest wykonywany, jeśli użytkownik nie kliknął przycisku Wyślij wiadomość. 

Formularz jest wyświetlany z wartościami domyślnymi. 

#47 Uruchamia inny blok, który jest wykonywany, jeśli użytkownik kliknie przycisk Wyślij wiadomość. 

Informacje wprowadzane przez użytkownika w formularzu są zatwierdzane, aby ustalić, czy przesłano 

uzasadnione informacje. Jeśli informacje nie są prawidłowymi danymi, formularz zostanie wyświetlony 

ponownie z komunikatem o błędzie. Jeśli informacje są prawidłowe, nowa wiadomość jest 

przechowywana w bazie danych. 

#69 Zwraca użytkownika na stronę internetową z wiadomościami. 

Pisanie skryptu aplikacji postReply-OO 

Program postReply-OO jest wywoływany, gdy użytkownik kliknie przycisk Odpowiedz do, aby 

odpowiedzieć na istniejącą wiadomość. postReply-OO tworzy i wyświetla formularz HTML i czeka, aż 

użytkownik kliknie przycisk Prześlij (który w tym przypadku jest oznaczony Wyślij wiadomość). Po 

kliknięciu przez użytkownika przycisku wysyłania program postReply-OO uruchamia się ponownie - 

tablica $ _POST [] zawiera dane wprowadzone przez użytkownika. Za drugim razem postReply-OO 

sprawdza poprawność danych wprowadzonych przez użytkownika i, jeśli wszystko wygląda dobrze, 

zapisuje nową wiadomość do bazy danych MySQL. Listing 8-24 pokazuje skrypt postReply-OO.php. 

<?php 

/* Program: postReply-OO.php 

* Opis: program, który publikuje odpowiedź na istniejącą 

* wiadomość. Ten program wyświetla formularz do 

* użytkownik i przetwarza formularz, gdy 

* użytkownik klika przycisk przesyłania. 

*/ 

require_once(“WebForm.class”); #8 

require_once(“Database.class”); 

require_once(“Post.class”); 

require_once(“Thread.class”); 

require_once(“functions_post-OO.inc”); 

require_once(“forumVars.inc”); 

try 

{ 



if(!isset($_POST[‘Button’])) #17 

{ 

$replyTo = $_GET[‘replyTo’]; #19 

$db = new Database(“forumVars.inc”); #20 

$db->useDatabase(“Forum”); 

$post = new Post($db->getConnection(), “Post”); 

if( !$post->selectByID($replyTo)) #23 

{ 

echo $post->getMessage().”<br>”; 

exit(); 

} 

$postData = $post->getValues(array(“body”,”subject”)); 

$_POST[‘author’] = “”; #29 

$_POST[‘body’] = “”; 

$_POST[‘fsubject’] = $postData[‘subject’]; 

$_POST[‘fresponse’] = $postData[‘body’]; 

$_POST[‘freplyto’] = $replyTo; 

$_POST[‘subject’] = $postData[‘subject’]; 

} 

$form = new WebForm(“messageForm.inc”, 

“replyFields.inc”,$_POST); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

if(!isset($_POST[‘Button’])) #44 

{ 

$form->displayForm(); 

exit(); 



} 

else 

{ 

if( !validate($form)) #51 

{ 

$form->displayform(); 

exit(); 

} 

$newdata = $form->getAllFields(); #56 

@extract( $newdata ); #57 

$db = new Database(“forumVars.inc”); #58 

$db->useDatabase(“Forum”); 

$post = new Post($db->getConnection(), “Post”); 

if( !$post->selectByID($_POST[‘freplyto’])) 

{ 

echo $post->getMessage().”<br>”; 

exit(); 

} 

$parent_thread = $post->getValues(“parent_thread”); #66 

$newMessage = $post->postReply($parent_thread, 

$_POST[‘freplyto’], $author, $body); 

if( $newMessage == NULL ) 

{ 

echo “Couldn’t post new message. 

Try again later.”; 

exit(); 

} 

else 

{ 

$thread = new Thread($db->getConnection(),”Thread”); 

$thread->updateTimestamp( $parent_thread ); #78 



$thread->updateReplies( $parent_thread ); #79 

echo ‘<meta http-equiv=”Refresh” content=”3;’; #80 

echo “url=viewThread-OO.php?threadID=$parent_thread”; 

echo ‘“/>’; 

echo “<B>Your message has been posted. In a moment you 

will be automatically returned to the 

thread.</b>”; 

} 

} 

?> 

#8 Ten program używa klas Database i WebForm z wcześniejszych części 

#17 Pamiętaj: ten program działa w dwóch różnych fazach. W pierwszej fazie buduje (i wyświetla) 

formularz HTML i czeka, aż użytkownik kliknie przycisk przesyłania. W drugiej fazie użytkownik 

(prawdopodobnie) wypełnił formularz i postReply-OO powinien przetworzyć wartości podane przez 

użytkownika. Aby rozróżnić dwie fazy, testujesz zmienną $_POST [„Button”] - jeśli ta zmienna jest 

niezdefiniowana (nieustawiona), uruchamiasz się w pierwszej fazie. Jeśli zdefiniowano $_POST 

[„Przycisk”], użytkownik wypełnił formularz, a $_POST zawiera wprowadzone dane. 

#19 Przybycie do linii 19 oznacza, że ten formularz jest wyświetlany użytkownikowi po raz pierwszy. 

Linie kodu wypełniają wartości początkowe, które zostaną wyświetlone w formularzu. 

#20 Gdy wyświetli się formularz odpowiedzi, użytkownik powinien zobaczyć temat wiadomości, na 

którą odpowiada, a także edytowalny obszar tekstowy dla treści wiadomości z odpowiedzią. Aby 

znaleźć temat, postReply-OO tworzy obiekt bazy danych (wywoływanie konstruktora z parametrami 

logowania zaimportowanymi z forumVars.inc) i obiekt Post. 

#23 Klasa Post udostępnia szereg przydatnych metod, dzięki którym jest to możliwe łatwy w obsłudze 

dzięki stolikowi Post. Pierwsza metoda, selectByID, wykonuje instrukcję SELECT, która pobiera 

wiadomość, której identyfikator pasuje do $ replyTo. selectByID nie zwraca pobranych wartości; po 

prostu przechowuje je w obiekcie $ post. Jeśli selectByID nie może znaleźć poprosił Post, przechowuje 

komunikat o błędzie w $ post i sprawia, że wiadomość dostępna za pomocą metody getMessage. 

#28 Klasa Post udostępnia również metodę, która umożliwia dostęp do wartości pobranych przez 

selectByID: getValues. Możesz wywołać getValues na trzy sposoby. Jeśli wywołasz getValues z nazwą 

kolumny, getValues zwraca wartość tej kolumny (pobraną przez selectByID). Jeśli wywołasz getValues 

z tablicą nazw kolumn, getValues zwróci tablicę asocjacyjną zawierającą żądane wartości. Jeśli 

wywołasz getValues bez żadnych argumentów (lub z argumentem NULL), zwraca cały wiersz (w postaci 

tablicy asocjacyjnej) pobrany przez selectByID. Wiersz 28 wyodrębnia wartości ciała i tematu z $ post. 

#29 postReply-OO używa klasy WebForm do wyświetlania formularza HTML użytkownikowi. 

Początkowe wartości wyświetlane w tym formularzu znajdują się w tablicy $ _POST. Linie od 29 do 34 

przechowują odpowiednie wartości w $ _POST. Oczekuje się, że użytkownik wypełni autora i treść, 

więc te pola są puste. Inicjowane są pola fsubject i fresponse  do wartości znalezionych w oryginalnej 



wiadomości. freplyto jest inicjowane na identyfikator wiadomości znaleziony w adresie URL 

przesyłania dalej. 

#36 Zanim program dotrze do wiersza 35, tablica $_POST zawiera wartości wyświetlane w formularzu. 

Jeśli formularz jest wyświetlany po raz pierwszy, $_POST zawiera wartości początkowe, które zostaną 

wyświetlone użytkownikowi. Jeśli użytkownik już wypełnił formularz (i kliknął przycisk Prześlij), $_POST 

zawiera wartości wpisane przez użytkownika w formularzu. 

#44 Po utworzeniu i przygotowaniu formularza instrukcja if / else określa sposób wyświetlania 

formularza w zależności od wartości przycisku. Jeśli użytkownik nie widział jeszcze formularza, $ _POST 

[„Przycisk”] zostanie niezdefiniowany, zostanie wywołany $form-> displayForm i program zostanie 

zamknięty. Jeśli użytkownik wypełni formularz, $ _POST [„Przycisk”] zostanie ustawiony, a program 

przejdzie do wiersza 48. 

#49 Rozpoczyna instrukcję else, która jest wykonywana, jeśli użytkownik kliknie przycisk Prześlij. 

Wywołanie sprawdzania poprawności (formularz $) sprawdza treść wprowadzoną przez użytkownika i 

zwraca PRAWDA lub FAŁSZ. Jeśli dane nie przejdą weryfikacji, sprawdź poprawność zwraca FALSE - w 

takim przypadku po prostu wyświetl formularz ponownie. (Obiekt $ form przechowuje komunikat o 

błędzie, który wyświetla użytkownikowi). 

#56 Jeśli sprawdzanie poprawności powiedzie się (co oznacza, że dane wprowadzone przez 

użytkownika wygląda dobrze), możesz wywołać $form-> getAllFields, aby pobrać te wartości. 

getAllFields zwraca tablicę asocjacyjną, która zawiera zarówno nazwy pól (klucze), jak i pola wartości. 

#57 Tablica $newdata zawiera elementy takie jak autor => ”bruce @example.com ”i body =>” To jest 

moja wiadomość ”. Wywołanie wyodrębnienia tworzy nową zmienną dla każdego elementu tablicy 

$newdata. Nazwa zmiennej odpowiada kluczowi, a wartość zmiennej odpowiada wartości elementu 

tablicy. Na przykład, wyciąg utworzyłby dwie nowe zmienne: $ autor i $ body. $ autor przechowuje 

ciąg „bruce@example.com”, a $ body będzie ustawione na „To jest moja wiadomość”. Po 

wyodrębnieniu wartości z $ newdata masz (co najmniej) pięć nowych zmiennych: $ autor, $ body, $ 

fsubject, $ fresponse i $ freplyto. 

#58 W tym momencie uzyskano większość informacji potrzebnych do utworzenia nowej wiadomości 

w tabeli Post. Ostatnim elementem jest identyfikator wątku nadrzędnego. Strona przekazująca podała 

oryginalny adres URL wiadomości w adresie URL, ale wiadomość należy sprawdzić w bazie danych, aby 

dowiedzieć się, do którego wątku należała. Po pierwsze, połączenie z bazą danych jest ustanawiane 

przy użyciu parametrów logowania znalezionych na forumVars.inc. Następnie tworzony jest instancja 

nowego obiektu Post i wywoływany jest selectByID w celu pobrania oryginalnej wiadomości. 

#66 Wywołanie getValues pobiera wątek parent_ z wiersza pobranego przez selectByID. Teraz nową 

wiadomość można zapisać w tabeli Post, dzwoniąc do $ post-> postReply. Jeśli się powiedzie, postReply 

zwraca automatycznie wygenerowany identyfikator nowej wiadomości. Jeśli postReply nie powiedzie 

się, zwraca NULL. 

#78 Jeśli postReply się powiedzie, znacznik czasu last_post w wątku nadrzędnym zostanie 

zaktualizowany. Klasa Thread definiuje metodę (aktualizację znacznika czasu), która właśnie to robi - 

podajesz identyfikator wątku i updateTimestamp zajmie się resztą. 

#79 Jeśli postReply się powiedzie, pole odpowiedzi w wątku nadrzędnym zostanie zaktualizowane. 

Klasa Thread definiuje metodę (updateReplies), która właśnie to robi - podajesz identyfikator wątku i 

updateReplies robi resztę. 



#80 Pozostaje tylko wysłać użytkownika w przydatne miejsce. Tag <meta> przekierowuje przeglądarkę 

z powrotem na stronę viewThread-OO po trzech sekundach, dając użytkownikowi szansę na 

przeczytanie komunikatu „wysłanie wiadomości powiodło się”. 

Pisanie funkcji pomocniczych 

Skrypty w tej aplikacji korzystają z małego zestawu funkcji przechowywanych w osobnych plikach. 

Wszystkie skrypty używają funkcji Connect_to_db zapisanej w pliku functions_main.inc. Dwa skrypty 

wysyłające wiadomości - postMessage.php i postReply.inc - zawierają plik functions_post.inc, który 

definiuje funkcję używaną do wyświetlania formularzy. 

Pisanie function_main.inc 

Ten plik zawiera jedną funkcję używaną przez trzy skrypty. Listing pokazuje plik. 

<?php 

/* File: functions_main.inc 

* Funkcja: Connect_to_db 

* Opis: Łączy się z bazą danych MySQL. Nazwa 

* pliku zawierającego zmienne bazy danych 

* jest przekazywany do funkcji. 

*/ 

function Connect_to_db($filename) 

{ 

include($filename); 

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

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

$db = mysqli_select_db($cxn,$database) 

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

return $cxn; 

} 

?> 

Funkcja Connect_to_db, którą tutaj widzisz, jest identyczna z funkcją Connect_to_db, którą widzisz w 

całej książce. Wywołanie musi zawierać nazwę pliku ($ filename), który określa zestaw opcji połączenia 

($ host, $ user, $ passwd i $ database). Biorąc pod uwagę nazwę pliku, który zawiera opcje połączenia, 

Connect_to_db łączy się z serwerem MySQL i zwraca uchwyt połączenia. 

Pisanie funkcji_post-OO.inc 

Ten plik zawiera jedną funkcję, która dodaje pole HTML do formularza. Listing 8-26 pokazuje plik. 

<?php 



/* File: functions_post-OO.inc 

* Opis: Funkcje wspierające dla postMessage-OO i 

* postReply-OO. 

*/ 

function DisplayField( $label,$field,$value,$type,$style ) 

{ 

$typeTags = explode(“ “, $type ); 

$controlType = $typeTags[0]; 

$result = ‘ <td style=”formLabel”>’; 

$result .= $label; 

$result .= “</td>\n”; 

if( ereg(“input”, $controlType )) #14 

{ 

$result .= “ <td><$type class=’$style’ name=’$field’ 

value=’$value’></td>\n”; 

} 

else 

{ 

$result .= “<td>”; 

$result .= “<$type name=’$field’ class=\”$style\”>”; 

$result .= $value; 

$result .= “</$controlType></td>\n”; 

} 

echo $result; 

} 

function validate( $form ) #29 

{ 

try 

{ 

$blanks = $form->checkForBlanks(); #33 

} 



catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

if(is_array($blanks)) #39 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] = 

“The following required fields were blank. 

Please enter the required information: “; 

foreach($blanks as $value) 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] .=”$value, “; 

} 

return FALSE; 

} 

$form->trimData(); #50 

$form->stripTagsFromData(); 

try 

{ 

$errors = $form->verifyData(); #54 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

} 

if(is_array($errors)) #60 

{ 

$GLOBALS[‘message_2’] = “”; 

foreach($errors as $value) 

{ 

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



} 

return FALSE; 

} 

return TRUE; #69 

} 

?> 

Ten plik zawiera dwie funkcje potrzebne w skryptach postMessage-OO i post Reply-OO. Pierwsza 

funkcja to DisplayFields. Instrukcja wywołująca zawiera ciąg znaków (etykieta $), który wyświetla się 

po lewej stronie pola, nazwę pola ($ field), wartość początkową ($value), typ pola ($type) i nazwę styl 

wyświetlania ($style). Jedyną trudną częścią tej funkcji jest to, że podczas tworzenia elementu <input> 

wartość początkowa (wartość wyświetlana użytkownikowi) jest określona jako atrybut. Podczas 

tworzenia elementu <textarea> wartość początkowa jest określana jako wartość elementu. Innymi 

słowy, jeśli tworzysz element <input>, określasz taką wartość 

<nazwa wejściowa = „nazwa pola” wartość = „wartość początkowa”> 

Ale jeśli tworzysz element <textarea>, określasz następującą wartość: 

<textarea name = ”fieldName”> wartość początkowa </textarea> 

Ta część funkcji jest obsługiwana przez instrukcję if / else, która rozpoczyna się w linii 16. Drugą funkcją 

jest Validate, która przetwarza informacje wpisane w formularzu przez użytkownika. 

#29 Instrukcja wywołująca przekazuje tablicę danych do tej funkcji. 

#33 Sprawdza puste pola, które powinny zawierać dane. 

#39 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli zostaną znalezione puste pola. Formularz zostanie 

ponownie wyświetlony z komunikatem o błędzie. 

#50 Przetwarza dane wprowadzone przez użytkownika. Usuwa puste miejsca od początku i na końcu. 

Skrypt nie osiągnie tego wiersza, chyba że nie zostaną znalezione puste pola. 

#51 Usuwa z danych wszelkie tagi HTML. 

#54 Sprawdza poprawność formatów danych. 

#60 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli znaleziono informację za pomocą niepoprawnego 

formatu. Formularz zostanie ponownie wyświetlony z komunikatem o błędzie. 

#69 Zwraca wartość true, gdy dane są w porządku - brak pustych miejsc i brak nieprawidłowych 

znalezionych formatów 

Możliwe ulepszenia 

Jeśli dotarłeś do tego momentu, masz kompletną aplikację forum internetowego. Zaproś kilku 

użytkowników do swojej witryny, a będziesz ożywiał dyskusje pojawiające się w mgnieniu oka. Aby 

zakończyć ten rozdział, oto kilka ulepszeń, które warto rozważyć: 



* Rejestracja / uwierzytelnienie użytkownika: Możesz łatwo zintegrować aplikację logowania 

opracowaną wcześniej, jeśli chcesz wymagać od odwiedzających zarejestrowania się (i zalogowania) w 

Twojej witrynie, zanim będą mogli dodawać nowe wiadomości. 

* Wątki: niektóre fora łączą wiadomości w wątki, aby łatwiej było zobaczyć związek między 

wiadomością a odpowiedzią. Gdy użytkownik kliknie przycisk Odpowiedz w tej aplikacji, system śledzi 

relacje między istniejącymi wiadomościami, które zostały utworzone, a wiadomościami, na które 

użytkownik odpowiada (informacje te są przechowywane w kolumnie Post.in_reply_to). Jeśli chcesz 

wyświetlać wiadomości w kolejności wątków, musisz je odpowiednio posortować i wciąć każdą 

odpowiedź. 

* BBcode: jeśli odwiedziłeś wiele forów internetowych, prawdopodobnie napotkałeś funkcję znaną 

jako BBCode. BBCode jest łatwym sposobem dla początkującego użytkownika do oznaczenia 

wiadomości. Na przykład, aby wpisać kursywą frazę, wystarczy wpisać [i] to jest kursywą [/ i]; aby 

dołączyć buźkę, po prostu wpisz :-). Rozszerzenie PHP i repozytorium aplikacji (PEAR) zapewnia pakiet 

HTML_BBCodeParser, który może konwertować BBCode na równoważną formę HTML. 

* Zarządzanie forum: Po uruchomieniu forum przez pewien czas prawdopodobnie znajdziesz kilka 

zadań, które chcesz zautomatyzować. Możesz chcieć utworzyć formularz internetowy, który ułatwia 

dodawanie (i usuwanie) 

* Rekordy forum i tematu. Możesz chcieć innej formy, która obcina wątek lub konsoliduje dwa 

podobne wątki. Możesz zarządzać swoim forum z wiersza poleceń MySQL, ale formularze internetowe 

z pewnością mogą uprościć zadanie. Pamiętaj tylko, aby zabezpieczyć wszelkie utworzone przez siebie 

narzędzia zarządzania, aby nie wpadły w niepowołane ręce. 

* Przesyłanie / pobieranie plików: większość forów internetowych umożliwia odwiedzającym 

załączenie pliku do wiadomości. Jeśli prowadzisz forum poświęcone zwierzętom domowym, 

użytkownicy z pewnością będą chcieli udostępniać zdjęcia. Sprawdź pakiet HTTP_Upload na PEAR 

(pear.php.net), aby zobaczyć, jak dodać tę funkcję do swojego forum. 

* Narzędzia wyszukiwania: serwer MySQL zapewnia zestaw funkcji wyszukiwania pełnotekstowego, 

które możesz chcieć dodać do swojego forum. Możesz użyć wyszukiwania pełnotekstowego, aby 

znaleźć słowa i frazy w dowolnej tabeli na serwerze MySQL. Najbardziej przydatne wyszukiwanie (w tej 

aplikacji) lokalizuje wiadomości, przeszukując kolumny Post.body i Thread.subject. 


