Uruchamianie witryny e-commerce
W ciągu ostatnich kilku lat słowo „e-commerce” w niezwykły sposób wypadło z łask. Już sam pomysł
posiadania witryny e-commerce wystarczył, aby wielu biznesmenów śliniło się z niecierpliwości. Ale
teraz nie wystarczy już powiedzieć: „Handel elektroniczny to przyszłość - wejdź do sieci lub wyjdź z
biznesu”. Potrzebujesz teraz przekonujących, realistycznych i konkretnych powodów, aby przenieść
swoją firmę do sieci. Jeśli chcesz dziś zbudować witrynę e-commerce, musisz odpowiedzieć na kilka
trudnych pytań. Oto kilka rzeczy, które należy zadać sobie:
• Wiele dużych witryn e-commerce zawiodło. Co może mi zaoferować e-commerce w dzisiejszym
trudniejszym środowisku?
• Większość firm zajmujących się handlem elektronicznym wydaje się potrzebować ogromnych
inwestycji. Jak mogę stworzyć witrynę przy moim ograniczonym budżecie?
• Nawet dobrze prosperujące witryny e-commerce mogą potrwać lata, zanim przyniosą zysk. Moja
firma nie może czekać tak długo. Jak mogę teraz zarabiać?
Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.
Decydowanie, czy przejść do trybu online
Chociaż istnieją setki możliwych powodów, aby przejść do trybu online, zwykle dzielą się one na
następujące grupy:
• Utrzymaj dotychczasowych klientów i pozyskaj nowych
• Zachęć obecnych klientów do wydawania większej ilości pieniędzy
• Obniżyć koszty realizacji zamówień
Zdobądź więcej klientów
Zdobycie większej liczby klientów jest od razu najbardziej atrakcyjnym powodem, aby przejść do
Internetu. Dzięki witrynie e-commerce nawet małe firmy mogą dotrzeć do klientów na całym świecie.
Ten powód może być jednak również najbardziej niebezpieczny, ponieważ wiele osób zakłada witryny
e-commerce, zakładając, że witryna natychmiast dotrze do klientów. Nie dotrze. W świecie offline
musisz wiedzieć, że sklep istnieje, zanim będziesz mógł do niego wejść. To nadal jest prawdą w świecie
e-commerce - ludzie muszą wiedzieć, że Twoja witryna istnieje, zanim będziesz mógł mieć nadzieję na
jedno zamówienie. Rozwiązanie tego problemu polega w dużej mierze na upublicznieniu swojej
witryny. Oprócz reklam, metody przyciągania większej liczby klientów obejmują rejestrację witryny
internetowej w popularnych wyszukiwarkach i wykazach katalogów, optymalizację witryny pod kątem
rankingu w wyszukiwarkach, tworzenie forów, wysyłanie biuletynów i tak dalej. Nie obejmujemy
aspektów sprzedaży Twojej witryny; skupiamy się na sposobach sprzedaży produktów wymienionych
w Twojej witrynie. Podamy kilka podstawowych technik optymalizacji wyszukiwarek (aby przyciągnąć
odwiedzających) i zapewnia dobrze zaprojektowaną prezentację, która będzie sprzedawać witrynę po
odwiedzeniu jej przez klientów.
Zachęć klientów do większych wydatków
Zakładając, że Twoja firma ma już klientów, prawdopodobnie chciałbyś, aby kupili więcej. Co ich
powstrzymuje? Jeśli klienci nie chcą już więcej określonego produktu, e-commerce niewiele może
zrobić, ale istnieją inne przeszkody na ścieżce sprzedaży, które można usunąć, takie jak:
• Dotarcie do fizycznej lokalizacji sklepu lub złożenie zamówienia pocztą jest kłopotliwe.

• Niektóre rzeczy, które sprzedajesz, można kupić w bardziej dogodnych miejscach.
• Jesteś przeważnie otwarty, gdy Twoi klienci są w pracy.
• Trudniej wdrożyć skuteczny system rekomendacji produktów w sklepie fizycznym.
Wysokiej jakości witryna e-commerce może zwiększyć przychody Twojej firmy. Wygoda bycia online
oznacza również, że ludzie chętniej wybiorą Cię spośród innych lokalnych dostawców. Ponieważ Twoja
witryna jest online 24 godziny na dobę, a nie jak zwykle od 9 do 17, Twoi klienci mogą robić u Ciebie
zakupy poza godzinami pracy. Posiadanie sklepu internetowego to podwójne błogosławieństwo, jeśli
Twoi klienci pracują w biurach, ponieważ mogą oddawać się terapii detalicznej bezpośrednio ze swoich
biurek. Osoby z dostępem do Internetu uznają, że złożenie zamówienia przez Internet jest znacznie
łatwiejsze niż jakakolwiek inna metoda - co oznacza, że gdy pojawi się pokusa zakupu, znacznie łatwiej
im się poddać. Umiejętne projektowanie e-commerce może zachęcić Twoich klientów do kupowania
rzeczy, których by chcieli zwykle o tym myślę. Specjalne oferty dla stałych klientów, sugerowane
impulsowe zakupy przed lub w trakcie kasy, przydatne akcesoria prezentowane obok głównego
produktu i prezentujące droższą alternatywę dla tej, którą rozważają, zachęcają klientów do większych
zakupów. Możesz łatwo zaktualizować swoją witrynę, aby sugerować produkty o szczególnym
znaczeniu sezonowym, informować o interesujących nowych produktach lub polecać produkty
podobne do tych, które już kupił konkretny klient. W dalszej części dowiesz się, jak korzystać z
niektórych z tych metod; pod koniec będziesz miał dobry pomysł, jak dodać więcej funkcji dla siebie.
Wreszcie, znacznie łatwiej jest dowiedzieć się o swoich klientach za pośrednictwem e-commerce niż w
sklepach stacjonarnych lub nawet za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej. Nawet jeśli tylko zbierzesz
adresy e-mail, możesz ich użyć do wysyłania aktualizacji i wiadomości. Bardziej wyrafinowane witryny
mogą automatycznie analizować nawyki zakupowe klientów, aby sugerować inne produkty, które
klient może chcieć kupić. Inną powiązaną korzyścią z handlu elektronicznego jest to, że nie ma
rzeczywistych kosztów, jeśli ludzie przeglądają Internet bez kupowania. W rzeczywistości zachęcanie
ludzi do odwiedzania witryny tak często, jak to możliwe, może być cenne. Powinieneś rozważyć
wbudowanie funkcji w witrynie, które są zaprojektowane wyłącznie po to, aby ludzie odwiedzali
regularnie; na przykład możesz dołączyć funkcje społecznościowe, takie jak fora lub bezpłatne treści
związane ze sprzedawanymi produktami.
Obniż koszty realizacji zamówień
Dobrze zbudowana witryna e-commerce będzie znacznie tańsza w utrzymaniu niż porównywalna firma
offline. W konwencjonalnych modelach biznesowych pracownik musi wprowadzić zamówienie do
systemu przetwarzania zamówień firmy. Dzięki e-commerce klient może to zrobić za Ciebie - przejście
między witryną a przetwarzaniem zamówienia może być płynne. Oczywiście po uruchomieniu witryny
e-commerce koszt faktycznego przyjmowania zamówień zbliża się do zera — nie musisz płacić za
obsługę kas, asystentów, ochroniarzy ani czynsz w ruchliwym centrum handlowym. Jeśli masz dobry
pomysł na biznes i dobrze prowadzisz witrynę, możesz uzyskać te korzyści bez ogromnych inwestycji.
Ważne jest, aby zawsze koncentrować się na wszechmocnym dolarze: czy Twoja witryna lub
jakakolwiek jej szczególna funkcja naprawdę pomoże Ci zdobyć więcej klientów, zatrzymać istniejących
klientów i zachęcić klientów do większych wydatków, czy też obniży koszty, a tym samym zwiększy
Twoje marże ? Teraz nadszedł czas, aby przedstawić witrynę, którą będziemy używać jako przykład i
zobaczyć, jak wszystkie te zasady odnoszą się do naszego sklepu.
Zarabiajmy pieniądze
Zamierzamy zbudować sklep e-commerce sprzedający koszulki. W witrynach handlu elektronicznego
zawsze należy dokonać kompromisu między zbudowaniem niesamowitej witryny, którą wszyscy

pokochają, a stworzeniem witryny na ograniczonym budżecie, który przyniesie pieniądze. Zwykle
jestem po stronie naprawdę niesamowitej strony z wszystkimi bajerami, ale zawsze jestem wdzięczny,
że moje ambicje są ograniczane przez rzeczywiste wymagania biznesowe. Jeśli projektujesz i budujesz
witrynę dla siebie i jesteś klientem, masz wyzwanie, aby zachować realistyczny pogląd przy
jednoczesnym zachowaniu entuzjazmu do projektu. Tu pokazujemy logiczny sposób na zbudowanie
witryny e-commerce, która zapewni to, czego potrzebuje, aby przynosić zyski. Jednak projektując
własną witrynę, musisz dokładnie przemyśleć, kim są Twoi klienci, czego potrzebują, jak chcą składać
zamówienia i co najchętniej kupią. Rozważ następujące punkty przed rozpoczęciem wizualizacji lub
projektowania witryny, a na pewno przed rozpoczęciem programowania:
* Pozyskiwanie klientów: w jaki sposób pozyskasz odwiedzających witrynę?
* Oferowanie produktów: co będziesz oferować i czego oczekujesz od klientów? Czy będą kupować
hurtowo? Czy będą składać dużo powtórnych zamówień? Czy będą wiedzieć, czego chcą przed wizytą,
czy też będą chcieli zainspirować się? Czynniki te będą miały wpływ na to, jak ułożysz katalog i
wyszukiwanie, a także z jakiego procesu zamawiania korzystasz. Koszyk na zakupy jest świetny, jeśli
ludzie chcą przeglądać. Jeśli ludzie dokładnie wiedzą, czego chcą, mogą preferować coś bardziej
przypominającego formularz zamówienia.
* Przetwarzanie zamówień: Jak zamienić zamówienie klienta w paczkę gotową do wysłania? Twoim
głównym celem jest znalezienie wydajnego sposobu przetwarzania płatności i dostarczania zamówień
do tego, kto zarządza Twoimi zapasami lub magazynem. W jaki sposób zapewnisz swoim klientom
pewność, że potrafisz chronić ich dane i dostarczać ich zakupy na czas?
* Obsługa klientów: czy klienci będą potrzebować dodatkowej pomocy przy produktach, które kupują
od Ciebie? Czy musisz oferować gwarancje, umowy serwisowe lub inne usługi wsparcia?
* Przywracanie klientów: jak zachęcisz klientów do powrotu na stronę? Czy prawdopodobnie odwiedzą
witrynę tylko po to, aby dokonać zakupu, czy też pojawią się klienci e-okna? Czy Twoje produkty są
materiałami eksploatacyjnymi i czy możesz przewidzieć, kiedy Twoi klienci będą potrzebować czegoś
nowego?
Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania możesz zacząć projektować swoją witrynę, wiedząc, że
projektujesz dla swoich klientów - a nie tylko robisz to, co w danym momencie wydaje się dobrym
pomysłem. W przykładowej witrynie przedstawionej tu zastosowano celowo ogólne podejście, aby
pokazać najpopularniejsze techniki e-commerce. Jednak aby naprawdę wznieść się ponad
konkurencję, nie potrzebujesz wymyślnych funkcji ani filmów Flash - wystarczy zrozumieć, przyciągnąć
i służyć swoim klientom lepiej niż ktokolwiek inny.
Ryzyka i zagrożenia
Wszystko to może sprawiać wrażenie, jakby Twój biznes e-commerce nie mógł zawieść. Cóż, czas wziąć
zimny prysznic i zdać sobie sprawę, że nawet najlepiej ułożone plany często kończą się
niepowodzeniem. Niektóre zagrożenia są szczególnie istotne dla firm zajmujących się handlem
elektronicznym, takie jak:
• Hakerstwo
• Oszustwa związane z kartami kredytowymi
• Awarie sprzętu
• Nierzetelne usługi wysyłkowe

• Błędy oprogramowania
• Zmiana prawa
Nie możesz pozbyć się tych zagrożeń, ale jeśli o nich wiesz, możesz obronić przed nimi swoją witrynę.
Ważnym sposobem ochrony witryny przed wieloma zagrożeniami jest utrzymywanie kopii
zapasowych. Wiesz już, że kopie zapasowe są ważne. Ale jeśli jesteś podobny do nas, kiedy dobiega
końca dzień, zaoszczędzenie pięciu minut i wcześniejszy powrót do domu wydaje się jeszcze
ważniejsze. Kiedy masz działającą witrynę internetową, po prostu nie jest to możliwe. Dwa słowa:
Utwórz kopię zapasową (Twoja witryna internetowa). Codziennie. Niewiele mówimy o prawnej stronie
e-commerce, ponieważ jesteśmy programistami, a nie prawnikami. Jeśli jednak zakładasz witrynę ecommerce, która znacznie wykracza poza sprzedaż garażową online, musisz przyjrzeć się tym
problemom przed umieszczeniem swojej firmy w Internecie. Chociaż jesteśmy przy temacie ryzyka i
zagrożeń, problemem, który może znacznie zaszkodzić reputacji Twojej witryny handlu
elektronicznego, jest zawodna realizacja zamówień. Pokazujemy, jak zbudować witrynę internetową,
która oferuje produkty, przyjmuje zamówienia klientów i przekazuje je właścicielowi. Istotną częścią
procesu jest dostarczanie produktów, a do tego potrzebna jest dobra sieć logistyczna skonfigurowana
przed uruchomieniem sklepu. Jeśli Twój sklep nie dostarczy towaru, klienci nie będą wracać ani polecać
swoim znajomym
Projektowanie dla biznesu
Budowa witryny e-commerce wymaga znacznych inwestycji. Jeśli projektujesz witrynę etapami,
możesz zmniejszyć początkową inwestycję, a tym samym zmniejszyć straty, jeśli pomysł się nie
powiedzie. Możesz wykorzystać wyniki z wczesnej fazy, aby ocenić, czy warto dodawać dodatkowe
funkcje, a nawet wykorzystać przychody z witryny do finansowania przyszłego rozwoju. Jeśli nic innego,
planowanie budowy witryny etapami oznacza, że możesz umieścić swoją witrynę w trybie online i
otrzymywać zamówienia znacznie wcześniej niż w przypadku wbudowania każdej możliwej funkcji w
pierwszą wersję. Nawet po zakończeniu wstępnych zaplanowanych etapów sprawy na ogół się na tym
nie kończą. Planując duży projekt oprogramowania, ważne jest, aby projektować w sposób, który
ułatwia nieunikniony przyszły rozwój. W Części 2, w której zaczniemy zajmować się szczegółami
technicznymi tworzenia witryn e-commerce, dowiesz się, jak zaprojektować architekturę witryny
internetowej, aby zapewnić długoterminową elastyczność rozwoju. Jeśli tworzysz witryny dla klientów,
będą chcieli, aby ich opcje były otwarte. Planowanie witryny lub dowolnego innego oprogramowania
w fazach pomoże Twoim klientom czuć się komfortowo, prowadząc interesy z Tobą. Będą mogli
zobaczyć, że wykonujesz swoją pracę i mogą zdecydować o zakończeniu projektu pod koniec dowolnej
fazy, jeśli poczują - z jakiegokolwiek powodu - że nie chcą dalej inwestować w rozwój.
Faza I: Przygotowanie strony
Tu koncentrujemy się na stworzeniu podstawowych ram dla witryny i umieszczeniu katalogu
produktów w Internecie. Zaczniemy od zestawienia podstawowej architektury witryny i
zadecydowania, jak różne części aplikacji będą ze sobą współpracować. Następnie wbudujemy katalog
produktów w tę architekturę. Nauczysz się jak
• Zaprojektować bazę danych do przechowywania katalogu produktów zawierającego działy, kategorie
i produkty
• Napisać kod w strukturalnym języku zapytań (SQL) i preprocesorze hipertekstowym (PHP) w celu
uzyskania dostępu do tych danych i zapewnienia funkcjonalności katalogu produktów
• Dodać dane do katalogu produktów, które definiują atrybuty produktu, takie jak kolor i rozmiar

• Zapewnić wyszukiwarkę produktów
• Zaimplementować podstawowe techniki, aby Twoja witryna była przyjazna dla wyszukiwarek i
zmniejsz liczbę błędów linków URL i przekierowań
• Otrzymać płatności za pośrednictwem standardu płatności za pośrednictwem witryny PayPal
• Dać administratorom witryny prywatną sekcję witryny, w której mogą administrować katalogiem
online
Po zbudowaniu tego katalogu zobaczysz, jak oferować produkty do sprzedaży, integrując go z
koszykiem zakupów PayPal i systemem przetwarzania zamówień, który będzie obsługiwał transakcje
kartą kredytową za Ciebie i wysyłał e-maile ze szczegółami zamówień. Zamówienia te będą
przetwarzane ręcznie, ale na wczesnych etapach witryny e-commerce czas przetwarzania zamówień
będzie krótszy niż czas potrzebny na opracowanie zautomatyzowanego systemu.
Faza II: Tworzenie własnego koszyka
Korzystanie z koszyka PayPal jest w porządku i bardzo łatwe, ale oznacza to, że tracisz wiele korzyści.
Na przykład nie możesz kontrolować wyglądu i stylu koszyka PayPal, a jeśli korzystasz z własnego,
możesz uczynić go integralną częścią witryny. Jest to znacząca zaleta, ale w porównaniu z niektórymi
innymi jest powierzchowna. Na przykład z własnym koszykiem możesz przechowywać kompletne
zamówienia w bazie danych w ramach procesu zamówienia i wykorzystywać te dane do poznawania
klientów. Dzięki dodatkowej pracy możesz również wykorzystać koszyk zakupów i proces kasy jako
platformę do sprzedaży większej liczby produktów. Jak często skusiły Cię zakupy pod wpływem impulsu
w pobliżu kasy Twojego lokalnego sklepu? Cóż, zakupy pod wpływem impulsu sprawdzają się również
w e-commerce. Posiadanie własnego koszyka na zakupy i kasy daje możliwość oferowania tanich ofert
specjalnych z koszyka przy kasie. Możesz nawet analizować zawartość koszyka i na tej podstawie
przedstawiać sugestie.
• Zbuduj swój własny koszyk
• Przekaż kompletne zamówienie do PayPal w celu przetworzenia karty kredytowej
• Dodaj funkcje AJAX do katalogu produktów i koszyka, aby zwiększyć wygodę użytkownika
• Utwórz stronę administrowania zamówieniami
• Wdrożenie systemu rekomendacji produktów
Po raz kolejny, pod koniec fazy II, nasza strona będzie w pełni funkcjonalna. Możesz ją pozostawić bez
zmian lub dodać funkcje w ramach istniejącego systemu płatności opartego na systemie PayPal. Ale
kiedy strona stanie się poważna, będziesz chciał sam zacząć przetwarzać zamówienia i karty kredytowe.
Jest to część, w której sprawy się komplikują i musisz poważnie i ostrożnie podchodzić do
bezpieczeństwa swojej witryny.
Faza III: Przetwarzanie zamówień i dodawanie funkcji
Sednem e-commerce - i tym elementem, który naprawdę odróżnia go od innych projektów webdevelopmentu - jest obsługa zamówień i kart kredytowych. PayPal pomógł nam to odłożyć, ale jest
wiele dobrych powodów, dla których - w końcu - będziesz chciał rozstać się z PayPalem:
Koszt: PayPal nie jest drogi, ale za dodatkowe usługi, które oferuje, trzeba jakoś zapłacić. Przejście na
prostszą usługę przetwarzania kart kredytowych może oznaczać niższe koszty transakcji (nie jest to

jednak reguła), chociaż rozwój własnego systemu będzie oczywiście wiązał się z kosztami
początkowymi.
Wolność: PayPal ma dość surowy zestaw warunków i jest przeznaczony dla mieszkańców ograniczonej
liczby krajów. Przejmując na siebie większą odpowiedzialność za przetwarzanie kart kredytowych,
możesz lepiej kontrolować sposób działania swojej witryny. Oczywistym przykładem jest to, że możesz
akceptować płatności przy użyciu regionalnych metod, takich jak karty debetowe Switch popularne w
Wielkiej Brytanii.
Integracja: Jeśli zajmujesz się transakcjami i zamówieniami za pomocą własnego systemu, możesz w
dowolnym zakresie zintegrować swój sklep i magazyn. Możesz nawet automatycznie skontaktować się
z dostawcą zewnętrznym i poprosić dostawcę o wysłanie towaru bezpośrednio do klienta.
Informacje: Kiedy sam zajmujesz się całym zamówieniem, możesz zarejestrować i zestawić wszystkie
informacje związane z transakcją, a następnie wykorzystać je do celów marketingowych i badawczych.
Integrując przetwarzanie zamówień z magazynem, centrum logistycznym lub dostawcami, możesz
znacznie obniżyć koszty. Może to zmniejszyć zapotrzebowanie na personel w centrum logistycznym
lub umożliwić rozwój firmy bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu. Pozyskiwanie
informacji o klientach może wpłynąć na cały proces, dostarczając cennych informacji o tym, jak
sprzedawać więcej. Na przykład, korzystając z tych danych, możesz wysyłać klientom e-maile z ofertami
specjalnymi lub po prostu być w kontakcie z newsletterem. Możesz także analizować wzorce zakupowe
i wykorzystywać te dane do formułowania ukierunkowanych kampanii marketingowych. Podczas fazy
III nauczysz się:
• Budować moduł kont klientów, aby klienci mogli się logować i pobierać swoje dane za każdym razem,
gdy składają zamówienie
• Zezwalać klientom na dodawanie recenzji produktów
• Zintegrować produkty Amazon.com ze swoją witryną internetową za pomocą usług XML Web
Services
• Ustanawiać bezpieczne połączenia przy użyciu protokołu Secure Socket Layer (SSL), aby dane
przesyłane przez użytkowników były szyfrowane podczas ich podróży przez Internet
• Obciążać karty kredytowe za pomocą DataCash, Authorize.net i PayPal Website Payments Pro
(wcześniej znanego jako VeriSign Payflow Pro)
• Bezpiecznie przechowywać numery kart kredytowych w bazie danych
Ta trzecia faza jest najbardziej zaangażowana i wymaga ciężkiej i starannej pracy. Jednak pod koniec
fazy III będziesz mieć witrynę e-commerce z katalogiem produktów, który można przeszukiwać,
koszykiem, bezpieczną kasą i kompletnym systemem przetwarzania zamówień.
Sklep z koszulkami
Jak powiedzieliśmy wcześniej, zamierzamy zbudować sklep internetowy który będzie sprzedawał, o
dziwo, koszulki. Na potrzeby nasze założymy, że klient już istnieje jako firma wysyłkowa i ma dobrą sieć
klientów. Firma nie jest zupełnie nowa w biznesie i chce, aby witryna ułatwiała i przynosiła więcej
przyjemności obecnym klientom - w celu, aby klienci kupowali więcej. Wiedząc o tym, sugerujemy
etapowe tworzenie i otwieranie strony internetowej z następujących powodów:

• Mało prawdopodobne jest, aby firma początkowo zdołała otrzymać ogromne zamówienia powinniśmy ograniczyć początkowy koszt budowy witryny internetowej na jak najniższym poziomie.
• Firma jest przyzwyczajona do ręcznego przetwarzania zamówień wysyłkowych, więc ręczne
przetwarzanie zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną przez PayPal nie przyniesie wielu nowych
problemów.
• Firma nie chce inwestować wszystkich swoich pieniędzy w ogromną witrynę e-commerce tylko po
to, aby przekonać się, że ludzie faktycznie wolą sprzedaż wysyłkową! Albo może się okazać, że po Fazie
I witryna robi dokładnie to, czego chce, i nie ma sensu jej dalej rozwijać. Tak czy inaczej, mamy nadzieję,
że zaoferowanie niższego kosztu początkowego da naszej ofercie przewagę (może to również oznaczać,
że ujdzie nam na sucho wyższa cena całkowita).
Ponieważ ta firma prowadzi już sprzedaż wysyłkową, prawdopodobnie ma już konto sprzedawcy i może
przetwarzać karty kredytowe. Dlatego przejście do fazy III tak szybko, jak to możliwe, byłoby najlepsze
dla tej firmy, aby mogła skorzystać z preferencyjnych stawek za przetwarzanie kart.
Podsumowanie
Omówiliśmy pozytywne aspekty finansowe i obsługi klienta związane z włączeniem e-commerce do
działalności biznesowej. W prawdziwym, a czasem wrogim komercyjnym świecie, gdzie ważne jest
skupienie się na zwiększaniu krótkoterminowych przychodów i minimalizowaniu ryzyka, witryna ecommerce pomoże Ci
• Zwiększyć bazę klientów
• Przekonać klientów do większych wydatków
• Obniżyć kosztów realizacji
Zastosowaliśmy te zasady do planu trójfazowego, który zapewnia dostarczalną, użyteczną witrynę na
każdym etapie i jest rozwijana cały czas . W tym momencie przedstawiłeś swój plan właścicielom sklepu
z koszulkami. W następnym rozdziale założysz czapkę programisty i zaczniesz projektować i budować
stronę internetową (oczywiście zakładając, że masz umowę).

Układanie fundamentów
Teraz, gdy przekonałeś klienta, że możesz stworzyć fajną stronę internetową, która uzupełni jego
działalność, czas przestać świętować i zacząć myśleć o tym, jak wprowadzić w życie wszystkie złożone
obietnice. Jak zwykle, kiedy przełożysz na papier wymagania techniczne, które musisz spełnić, wszystko
zaczyna wydawać się nieco bardziej skomplikowane, niż początkowo zakładano. Aby zapewnić sukces
tego projektu, musisz wymyślić sprytny sposób na wdrożenie tego, na co zgodziłeś się przy
podpisywaniu umowy. Chcesz sprawnie i szybko rozwijać projekt, ale ostatecznym celem jest
upewnienie się, że klient jest zadowolony z Twojej pracy. W związku z tym powinieneś dążyć do
zapewnienia rosnącej liczbie odwiedzających witrynę pozytywnych doświadczeń internetowych,
tworząc przyjemną, funkcjonalną i responsywną witrynę internetową. Wymagania są wysokie, ale w
dzisiejszych czasach jest to normalne w przypadku witryn e-commerce. Aby zmaksymalizować szanse
na sukces, przeanalizujemy i przewidzimy jak najwięcej wymagań technicznych i wdrożymy rozwiązania
w sposób, który wspiera zmiany i uzupełnienia przy minimalnym wysiłku. Twoje cele w tej części to:
• Analizuj projekt z technicznego punktu widzenia
• Przeanalizuj i wybierz architekturę dla swojej aplikacji
• Zdecyduj, jakich technologii, języków programowania i narzędzi użyć
• Rozważ konwencje nazewnictwa i kodowania
Projektowanie dla wzrostu
Słowo „projekt” w kontekście aplikacji internetowej może oznaczać wiele rzeczy. Jego
najpopularniejsze zastosowanie prawdopodobnie odnosi się do projektowania wizualnego i interfejsu
użytkownika witryny internetowej. Ten aspekt jest kluczowy, ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy,
odwiedzający jest często bardziej pod wrażeniem wyglądu witryny i łatwości jej użytkowania niż tego,
jakie technologie i techniki są używane za kulisami lub jaki system operacyjny działa na serwerze
sieciowym. Jeśli witryna jest powolna, trudna w użyciu lub łatwa do zapomnienia, po prostu nie ma
znaczenia, jaką technologię rakietową wykorzystano do jej stworzenia. Niestety ta prawda sprawia, że
wielu niedoświadczonych programistów nie docenia znaczenia sposobu implementacji niewidocznej
części strony - kodu, bazy danych i tak dalej. Wizualna część witryny na początku wzbudza
zainteresowanie odwiedzających, ale jej funkcjonalność sprawia, że wracają. Witryna internetowa
może czasami zostać zaimplementowana bardzo szybko w oparciu o pewne początkowe wymagania,
ale jeśli nie jest odpowiednio zaprojektowana, jej zmiana może być trudna, jeśli nie niemożliwa. W
przypadku każdego projektu o dowolnej wielkości, przed rozpoczęciem kodowania należy wykonać
pewne przygotowania. Jednak bez względu na to, jak wiele prac przygotowawczych i projektowych
zostanie wykonanych, zdarzają się nieoczekiwane sytuacje, a ukryte pułapki, nowe wymagania i
zmieniające się zasady zawsze wydają się działać wbrew terminom. Nawet bez tych nieoczekiwanych
czynników projektanci witryn są często proszeni o zmianę lub dodanie funkcji wiele razy po
zakończeniu i wdrożeniu projektu. Tak będzie również w przypadku TShirtShop, który zostanie
wdrożony w trzech oddzielnych etapach. Dowiesz się, jak stworzyć witrynę internetową, aby witryna
(lub Ty) nie rozpadła się, gdy funkcjonalność zostanie rozszerzona lub dokonywane są aktualizacje.
Ponieważ mówmy o programowaniu, zamiast koncentrować się na projektowaniu interfejsu
użytkownika lub technikach marketingowych, zwrócimy szczególną uwagę na zaprojektowanie kodu,
który sprawi, że będą działać. Wyrażenie „projektowanie kodu” może mieć różne znaczenia; na
przykład będziemy potrzebować krótkiej rozmowy o konwencjach nazewnictwa. Jednak
najważniejszym aspektem, któremu musimy się przyjrzeć, jest architektura aplikacji. Architektura
odnosi się do sposobu, w jaki dzielisz kod na mniejsze komponenty (na przykład funkcja wyszukiwania

produktów) w celu uzyskania prostej funkcjonalności. Chociaż może być łatwiej wdrożyć tę
funkcjonalność tak szybko i tak prosto, jak to możliwe w jednym komponencie, zyskujesz duże
długoterminowe korzyści, tworząc mniejsze, prostsze komponenty, które współpracują ze sobą, aby
osiągnąć pożądany rezultat. Zanim zaczniesz mówić o samej architekturze, musisz określić, czego
chcesz od tej architektury.
Spełnianie długoterminowych wymagań przy minimalnym wysiłku
Oprócz tego, że chcesz mieć szybką witrynę internetową, każda z faz rozwoju, o której mówiliśmy w
Części 1, niesie ze sobą nowe wymagania, które należy spełnić. Za każdym razem, gdy przechodzisz do
nowego etapu, chcesz mieć możliwość ponownego wykorzystania większości już istniejącego
rozwiązania. Przeprojektowanie całej witryny (nie tylko części wizualnej, ale także kodu!) byłoby
bardzo nieefektywne tylko dlatego, że musisz dodać nową funkcję. Możesz ułatwić ponowne
wykorzystanie rozwiązania, planując z wyprzedzeniem, dzięki czemu każda nowa funkcja, która musi
zostać dodana, może być łatwo podłączona, a nie każda zmiana powodująca nowy ból głowy. Podczas
tworzenia strony internetowej wdrożenie elastycznej architektury złożonej z wtykowych
komponentów umożliwia dodawanie nowych funkcji – takich jak koszyk, lista działów lub funkcja
wyszukiwania produktów – poprzez zakodowanie ich jako oddzielnych komponentów i podłączenie ich
do istniejącej aplikacji . Osiągnięcie dobrego poziomu elastyczności jest jednym z głównych celów
związanych z architekturą aplikacji, a ta część pokazuje, jak można to zastosować w praktyce.
Zobaczysz, że poziom elastyczności jest proporcjonalny do ilości czasu potrzebnego do
zaprojektowania i wdrożenia, więc postaramy się znaleźć kompromis, który zapewni najlepsze korzyści
bez zbytniego komplikowania kodu. Innym ważnym wymaganiem wspólnym dla wszystkich aplikacji
internetowych jest skalowalna architektura. Skalowalność jest definiowana jako zdolność do
zwiększania zasobów w celu uzyskania liniowego wzrostu wydajności usług. Innymi słowy, w idealnym
przypadku w skalowalnym systemie stosunek (proporcja) między liczbą żądań klientów a zasobami
sprzętowymi wymaganymi do obsługi tych żądań jest stały, nawet gdy liczba klientów wzrasta. System
nieskalowalny nie poradzi sobie z rosnącą liczbą klientów, bez względu na ilość dostępnych zasobów
sprzętowych. Ponieważ jesteśmy optymistycznie nastawieni do liczby klientów, musimy mieć pewność,
że strona będzie w stanie dostarczyć swoją funkcjonalność dużej liczbie klientów bez wyrzucania
błędów lub powolnego działania. Niezawodność jest również krytycznym aspektem aplikacji ecommerce. Za pomocą spójnej strategii obsługi błędów i potężnej relacyjnej bazy danych możesz
zapewnić integralność danych i zapewnić właściwą obsługę niekrytycznych błędów bez rzucania
witryny na kolana.
Magia trójpoziomowej architektury
Ogólnie rzecz biorąc, architektura odnosi się do sposobu, w jaki dzielimy kod, który implementuje
funkcję aplikacji na oddzielne komponenty w oparciu o to, co robią i grupujemy każdy rodzaj
komponentu w pojedynczą warstwę logiczną. W szczególności architektura trójwarstwowa odnosi się
do architektury opartej na tych warstwach:
• Poziom prezentacji
• Poziom biznesowy
• Warstwa danych
Warstwa prezentacji zawiera elementy interfejsu użytkownika witryny i zawiera całą logikę, która
zarządza interakcją między odwiedzającym a firmą klienta. Ta warstwa sprawia, że cała witryna wydaje
się żywa, a sposób jej projektowania ma kluczowe znaczenie dla sukcesu witryny. Ponieważ aplikacja

jest witryną sieci Web, jej warstwa prezentacji składa się z dynamicznych stron sieci Web. Warstwa
biznesowa (nazywana również warstwą środkową) odbiera żądania z warstwy prezentacji i zwraca
wynik do warstwy prezentacji w zależności od zawartej logiki biznesowej. Prawie każde zdarzenie,
które ma miejsce w warstwie prezentacji, zwykle powoduje wywołanie warstwy biznesowej
(wykorzystanie), z wyjątkiem zdarzeń, które mogą być obsługiwane lokalnie przez warstwę prezentacji,
takich jak prosta weryfikacja danych wejściowych i tak dalej. Na przykład, jeśli odwiedzający
przeprowadza wyszukiwanie produktów, warstwa prezentacji wywołuje warstwę biznesową i mówi:
„Proszę odeślij mi produkty spełniające to kryterium wyszukiwania”. W większości przypadków
warstwa biznesowa musi wywołać warstwę danych w celu uzyskania informacji, aby móc odpowiedzieć
na żądanie warstwy prezentacji. Warstwa danych (czasami nazywana warstwą bazy danych) jest
odpowiedzialna za zarządzanie danymi aplikacji i wysyłanie ich do warstwy biznesowej na żądanie. W
przypadku witryny e-commerce TShirtShop musisz przechowywać dane o produktach (w tym ich
kategoriach i działach), użytkownikach, koszykach i tak dalej. Prawie każde żądanie klienta powoduje
w końcu odpytanie warstwy danych o informacje (z wyjątkiem sytuacji, gdy wcześniej pobrane dane
zostały zbuforowane na poziomie warstwy biznesowej lub warstwy prezentacji), dlatego ważne jest,
aby mieć szybki system bazy danych. Później dowiesz się, jak zaprojektować bazę danych pod kątem
optymalnej wydajności. Te warstwy są czysto logiczne - nie ma ograniczeń co do fizycznej lokalizacji
każdej warstwy. Teoretycznie możesz umieścić całą aplikację i domyślnie wszystkie jej warstwy na
pojedynczym serwerze lub możesz umieścić każdą warstwę na osobnym komputerze, jeśli aplikacja na
to pozwala. Część 22 wyjaśnia, jak zintegrować funkcje z innych witryn internetowych za pomocą usług
XML Web Services. Usługi XML sieci Web umożliwiają łatwą integrację funkcji na wielu serwerach bez
konieczności dostosowywania kodu. Ważnym ograniczeniem w modelu architektury trójwarstwowej
jest to, że informacje muszą przepływać w kolejności między warstwami. Warstwa prezentacji ma
dostęp tylko do warstwy biznesowej i nigdy nie może uzyskać bezpośredniego dostępu do warstwy
danych. Warstwa biznesowa to mózg pośrodku, który komunikuje się z innymi warstwami i procesami
oraz koordynuje cały przepływ informacji. Gdyby warstwa prezentacji miała bezpośredni dostęp do
warstwy danych, zasady programowania architektury trójwarstwowej zostałyby złamane. Te zasady
mogą początkowo wyglądać na ograniczenia, ale korzystając z architektury, musisz być konsekwentny
i przestrzegać jej zasad, aby czerpać korzyści. Trzymanie się architektury trójwarstwowej zapewnia
łatwą aktualizację lub zmianę witryny oraz zapewnia większą kontrolę nad tym, kto lub co może
uzyskać dostęp do Twoich danych. W tej chwili może się to wydawać niepotrzebnym obciążeniem;
Jednak przestrzeganie tego systemu może w przyszłości przynieść znaczne korzyści, gdy będziesz
musiał zmienić działanie lub logikę witryny. Rysunek przedstawia prostą reprezentację sposobu
przekazywania danych w aplikacji, która implementuje architekturę trójwarstwową.

Prosty przykład wykorzystujący architekturę trójwarstwową

Łatwiej jest zrozumieć, w jaki sposób dane są przekazywane i przekształcane między warstwami, jeśli
przyjrzysz się bliżej prostemu przykładowi. Aby przykład był jeszcze bardziej adekwatny do naszego
projektu, przeanalizujmy sytuację, która faktycznie wydarzy się w TShirtShop. Ten scenariusz jest
typowy dla aplikacji trójwarstwowych. Podobnie jak większość witryn e-commerce, TShirtShop będzie
miał koszyk na zakupy, który omówimy w dalszej części. Na razie wystarczy wiedzieć, że odwiedzający
doda produkty do koszyka, klikając przycisk Dodaj do koszyka. Rysunek pokazuje, w jaki sposób
informacje przepływają przez aplikację po kliknięciu tego przycisku.

W kroku 1 użytkownik klika przycisk Dodaj do koszyka dla określonego produktu. W kroku 2 warstwa
prezentacji (zawierająca przycisk) przekazuje żądanie do warstwy biznesowej „Hej, chcę dodać ten
produkt do mojego koszyka!” W kroku 3 warstwa biznesowa otrzymuje żądanie, rozumie, że
użytkownik chce dodać określony produkt do koszyka i obsługuje żądanie, nakazując warstwie danych
zaktualizowanie koszyka na zakupy odwiedzającego poprzez dodanie wybranego produktu. Warstwa
danych musi zostać wywołana, ponieważ przechowuje i zarządza danymi całej witryny internetowej, w
tym informacjami o koszyku zakupów użytkowników. W kroku 4 warstwa danych aktualizuje bazę
danych i ostatecznie zwraca kod powodzenia do warstwy biznesowej. W kroku 5 warstwa biznesowa
obsługuje kod powrotu i wszelkie błędy, które mogły wystąpić w warstwie danych podczas
aktualizowania bazy danych, a następnie zwraca dane wyjściowe do warstwy prezentacji. W kroku 6
warstwa prezentacji generuje zaktualizowany widok koszyka. W kroku 7 wyniki wykonania są
pakowane poprzez generowanie strony internetowej w języku Hypertext Markup Language (HTML),
która jest zwracana odwiedzającemu, gdzie zaktualizowany koszyk może być widoczny w przeglądarce
odwiedzającego. Zwróć uwagę, że w tym prostym przykładzie warstwa biznesowa nie wykonuje dużo
przetwarzania, a jej logika biznesowa nie jest bardzo złożona. Jeśli jednak pojawią się nowe reguły
biznesowe dla Twojej aplikacji, zmienisz warstwę biznesową. Jeśli na przykład logika biznesowa
określa, że produkt może zostać dodany do koszyka tylko wtedy, gdy jego ilość w magazynie jest
większa niż zero, zostanie wykonane dodatkowe wywołanie warstwy danych w celu określenia ilości.

Warstwa danych zostanie poproszona o zaktualizowanie koszyka zakupów tylko wtedy, gdy produkty
są w magazynie. W każdym przypadku warstwa prezentacji jest informowana o stanie i zapewnia
odwiedzającemu informację zwrotną czytelną dla człowieka.
Co jest w liczbie?
Warto zauważyć, że każdy poziom różnie interpretuje te same informacje. W warstwie danych
przechowywane w niej liczby i informacje nie mają znaczenia, ponieważ ta warstwa jest aparatem,
który zapisuje, zarządza i pobiera liczby, ciągi znaków lub inne typy danych oraz je pobiera - dla warstwy
danych te dane są tylko arbitralną informacją, a nie ilościami produktów lub nazwy produktów. W
kontekście poprzedniego przykładu ilość produktu równa zero reprezentuje prostą, zwykłą liczbę bez
znaczenia dla warstwy danych (jest to po prostu zero, 32-bitowa liczba całkowita). Dane nabierają
znaczenia dopiero wtedy, gdy warstwa biznesowa je odczytuje. Gdy warstwa biznesowa pyta warstwę
danych o ilość produktu i otrzymuje wynik „0”, jest to interpretowane przez warstwę biznesową jako
„Hej, brak produktów w magazynie!” Te dane są ostatecznie opakowane w ładną, wizualną formę przez
warstwę prezentacji, taką jak etykieta z napisem „Przepraszamy, w tej chwili nie można zamówić tego
produktu”. Nawet jeśli jest mało prawdopodobne, że chcesz zabronić klientowi dodawania produktu
do koszyka, jeśli nie ma go w magazynie, przykład (opisany na rysunku) jest wystarczająco dobry, aby
w jeszcze inny sposób przedstawić, jak każdy z trzy poziomy mają inny cel.

Właściwa logika dla właściwego poziomu
Ponieważ każda warstwa zawiera własną logikę, czasami trudno jest zdecydować, gdzie dokładnie
narysować linie między warstwami. W poprzednim scenariuszu zamiast odczytywać ilość produktu w
warstwie biznesowej i decydować, czy produkt jest dostępny na podstawie tej liczby (co ostatecznie
skutkuje dwoma wywołaniami bazy danych), możesz mieć jedną procedurę składowaną o nazwie
add_product_if_available, która dodaje produkt do koszyka tylko wtedy, gdy jest dostępny w
magazynie. W tym scenariuszu część logiki jest przenoszona z warstwy biznesowej do warstwy danych.
W wielu innych okolicznościach możesz mieć możliwość umieszczenia logiki w jednej lub drugiej
warstwie, a może w obu. W większości przypadków nie ma jednego najlepszego sposobu na wdrożenie
architektury trójwarstwowej i musisz dokonać kompromisu lub wyboru opartego na osobistych

preferencjach lub ograniczeniach zewnętrznych. Co więcej, zdarzają się sytuacje, w których nawet jeśli
znasz właściwy sposób (w odniesieniu do architektury), aby coś zaimplementować, możesz
zdecydować się na złamanie zasad, aby uzyskać wzrost wydajności. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli
wydajność można poprawić w ten sposób, można nieco złamać ścisłe limity między warstwami (na
przykład dodać niektóre reguły biznesowe do warstwy danych lub odwrotnie), jeśli te reguły są nie
zmieni się w czasie. W przeciwnym razie preferowane jest zachowanie wszystkich reguł biznesowych
w warstwie środkowej, ponieważ generuje czystszą aplikację, która jest łatwiejsza w utrzymaniu. Na
koniec nie ulegaj pokusie, aby uzyskać dostęp do warstwy danych bezpośrednio z warstwy prezentacji.
To powszechny błąd, który jest najkrótszą drogą do skomplikowanego, trudnego w utrzymaniu i
nieelastycznego systemu. W wielu samouczkach dostępu do danych lub materiałach wprowadzających
zobaczysz, jak wykonywać podstawowe operacje na bazie danych za pomocą prostej aplikacji interfejsu
użytkownika. W tego typu programach cała logika jest prawdopodobnie napisana w krótkim,
pojedynczym pliku, a nie w oddzielnych warstwach. Chociaż materiały mogą być bardzo dobre,
pamiętaj, że większość z tych tekstów ma na celu nauczenie Cię, jak wykonywać różne poszczególne
zadania (na przykład dostęp do bazy danych), a nie jak poprawnie tworzyć elastyczną i skalowalną
aplikację.
Trójpoziomowa architektura dla TShirtShop
Wdrożenie trójwarstwowej architektury witryny internetowej TShirtShop pomoże osiągnąć cele
wymienione na początku rozdziału. Dyscyplina kodowania, narzucona przez system, który na pierwszy
rzut oka może wydawać się sztywny, zapewnia doskonały poziom elastyczności i rozszerzalności na
dłuższą metę. Podział głównych części aplikacji na oddzielne mniejsze elementy zachęca do
ponownego użycia. Niejednokrotnie dodając nowe funkcje do witryny, zobaczysz, że możesz ponownie
wykorzystać niektóre z już istniejących bitów. Dodanie nowej funkcji bez konieczności zmiany wielu
elementów już istniejących jest samo w sobie dobrym przykładem ponownego wykorzystania. Kolejną
zaletą architektury trójwarstwowej jest to, że przy prawidłowym wdrożeniu cały system jest odporny
na zmiany. Gdy bity w jednym z poziomów zmieniają się, pozostałe poziomy zwykle pozostają
nienaruszone, czasami nawet w skrajnych przypadkach. Na przykład, jeśli z jakiegoś powodu system
baz danych zaplecza zostanie zmieniony (powiedzmy, że kierownik zdecyduje się użyć PostgreSQL
zamiast MySQL), wystarczy zaktualizować warstwę danych, a może tylko trochę warstwy biznesowej.
Dlaczego nie użyć większej liczby poziomów?
Architektura trójwarstwowa, o której mówiliśmy do tej pory, jest szczególną (i najpopularniejszą)
wersją architektury n-warstwowej. Architektura n-warstwowa odnosi się do podziału rozwiązania na
liczbę (n) warstw logicznych. W złożonych projektach czasami sensowne jest podzielenie warstwy
biznesowej na więcej niż jedną warstwę, co skutkuje architekturą składającą się z więcej niż trzech
warstw. Jednak w przypadku naszej witryny internetowej najbardziej sensowne jest trzymanie się
trójwarstwowego projektu, który oferuje większość korzyści, a jednocześnie nie wymaga zbyt wielu
godzin projektowania ani złożonej hierarchii kodu frameworka do obsługi architektury. Być może dzięki
bardziej zaangażowanej i złożonej architekturze można osiągnąć jeszcze wyższy poziom elastyczności i
skalowalności aplikacji, ale przed rozpoczęciem implementacji potrzeba znacznie więcej czasu na
projektowanie. Podobnie jak w przypadku każdego projektu programistycznego, musisz znaleźć
odpowiednią równowagę między czasem wymaganym do zaprojektowania architektury a czasem
poświęconym na jej wdrożenie. Architektura trójwarstwowa najlepiej nadaje się do projektów o
średniej złożoności, takich jak witryna internetowa TShirtShop. Możesz również zadać przeciwne
pytanie: „Dlaczego nie użyć mniejszej liczby poziomów?” Dwupoziomowa Architektura, zwana również
architekturą klient-serwer, może być odpowiednia dla mniej złożonych projektów. Krótko mówiąc,
architektura dwupoziomowa wymaga mniej czasu na planowanie i pozwala na szybszy rozwój na

początku; jednak generuje aplikację, która na dłuższą metę jest trudniejsza w utrzymaniu i rozbudowie.
Ponieważ spodziewamy się, że będziemy musieli rozszerzać aplikację w przyszłości, architektura clientserver nie jest odpowiednia dla naszej aplikacji, więc nie będzie ona dalej omawiana. Teraz, gdy ogólna
architektura jest znana, zobaczmy, jakie technologie i narzędzia będziesz musiał użyj, aby go
zaimplementować. Pokrótce omówimy te technologie, a w Części 3 stworzysz podstawę prezentacji i
warstw danych, tworząc pierwszą stronę witryny i bazę danych zaplecza. Realną funkcjonalność na
każdym z trzech poziomów opisanych w Części 4 rozpoczniesz, gdy zaczniesz tworzyć katalog
produktów w witrynie sieci Web.
Wybór technologii i narzędzi
Bez względu na wybraną architekturę, głównym pytaniem, które pojawia się w każdym projekcie
deweloperskim, jest to, jakie technologie, języki programowania i narzędzia zostaną użyte, pamiętając,
że wymagania zewnętrzne mogą poważnie ograniczyć Twoje możliwości. Tu tworzymy witrynę
internetową przy użyciu PHP , MySQL i powiązanych technologii. Naprawdę lubimy te technologie, ale
niekoniecznie oznacza to, że są najlepszym wyborem dla każdego rodzaju projektu, w każdych
okolicznościach. Dodatkowo istnieje wiele sytuacji, w których ze względu na wymagania klienta
konieczne jest użycie określonych technologii. Etap analizy wymagań, który jest obecny w większości
procesów tworzenia oprogramowania, określi, jakich technologii należy użyć do stworzenia aplikacji.
Chociaż zakładamy pewne wcześniejsze doświadczenia z PHP i MySQL, przyjrzymy się im szybko i
zobaczymy, jak pasują do naszego projektu i architektury trójwarstwowej.
Używanie PHP do generowania dynamicznych treści internetowych
PHP to technologia open source do tworzenia dynamicznych, interaktywnych treści internetowych.
Jego krótki opis (na oficjalnej stronie PHP, http://www.php.net) brzmi: „PHP to powszechnie używany
język skryptowy ogólnego przeznaczenia, który jest szczególnie odpowiedni do tworzenia stron
internetowych i może być osadzony w HTML”. PHP oznacza PHP: Hypertext Preprocessor (tak, jest to
akronim rekurencyjny) i jest dostępny do bezpłatnego pobrania na oficjalnej stronie internetowej.
Historia PHP, którego korzenie sięgają 1994 roku, jest udana. Wśród czynników, które doprowadziły
do jego sukcesu są:
• PHP jest bezpłatne; szczególnie w połączeniu z oprogramowaniem serwerowym Linux, PHP może
okazać się bardzo opłacalną technologią do tworzenia dynamicznych treści internetowych.
• PHP ma krótszą krzywą uczenia się niż inne języki skryptowe.
• Społeczność PHP jest zwinna. Wiele przydatnych bibliotek pomocniczych lub nowe wersje
istniejących bibliotek są opracowywane, a nowe funkcje są często dodawane.
• PHP działa bardzo dobrze na różnych serwerach internetowych i systemach operacyjnych (platformy
typu Unix, Windows i Mac OS).
Jednak PHP nie jest jedynym językiem skryptowym po stronie serwera do tworzenia dynamicznych
stron internetowych. Do najpopularniejszych konkurentów należą JavaServer Pages (JSP), Perl,
ColdFusion i ASP.NET. Wśród tych technologii jest wiele różnic, ale także pewne zasadnicze
podobieństwa. Na przykład strony napisane za pomocą dowolnej z tych technologii składają się z
podstawowego kodu HTML, który rysuje statyczną część strony (szablon) oraz kodu generującego część
dynamiczną.
Używanie Smarty do oddzielania układu od kodu

Ponieważ PHP jest proste i łatwe do rozpoczęcia, zawsze kuszące było rozpoczęcie kodowania bez
odpowiedniego zaprojektowania architektury i frameworka, które byłyby korzystne na dłuższą metę.
Co gorsza, prostą metodą budowania stron PHP jest łączenie instrukcji PHP z HTML, ponieważ PHP nie
ma domyślnie oczywistej techniki oddzielania kodu PHP od informacji o układzie HTML. Mieszanie
logiki PHP z HTML ma dwie ważne wady:
• Ta technika często prowadzi do długiego, skomplikowanego i trudnego w zarządzaniu kodu. Być może
widziałeś te kilometrowe pliki źródłowe z nieprzyjemną mieszanką PHP i HTML, które są trudne do
odczytania i niemożliwe do zrozumienia po tygodniu.
• Te mieszane pliki są przedmiotem pracy zarówno projektantów, jak i programistów, co komplikuje
współpracę bardziej niż to konieczne. Zwiększa to również szanse projektanta na tworzenie błędów w
logice kodu podczas pracy nad kosmetycznymi zmianami.
Tego rodzaju problemy doprowadziły do opracowania silników szablonów, które oferują frameworki
oddzielające logikę prezentacji od statycznego układu HTML. Smarty to najpopularniejszy i
najpotężniejszy silnik szablonów dla PHP. Jego głównym celem jest zaoferowanie prostego sposobu
oddzielenia logiki aplikacji (kod PHP) od kodu prezentacji (HTML). Ta separacja pozwala programiście i
projektantowi szablonów pracować niezależnie na tej samej aplikacji. Programista może zmieniać
logikę PHP bez konieczności zmiany plików szablonów, a projektant może zmieniać szablony bez dbania
o to, jak działa kod, który je ożywia. Rysunek przedstawia relację między plikiem szablonu projektu
Smarty a jego plikiem wtyczki Smarty.

Szablon projektu Smarty (plik .tpl zawierający układ HTML oraz tagi i kod specyficzne dla Smarty) oraz
jego plik wtyczki Smarty (plik .php zawierający powiązany kod szablonu) tworzą szablon
skomponowany na komponenty Smarty. W praktyce nie utworzymy pliku wtyczki Smarty dla każdego
szablonu, jak pokazano na rysunku . Zamiast tego stworzymy ogólną wtyczkę Smarty, która integruje
się ze wszystkimi szablonami Smarty, ładując niezbędne obiekty prezentacji. Obiekty prezentacji to
klasy, które dostarczają plikom szablonów potrzebnych danych. Dowiesz się więcej o tym, jak działa
Smarty, budując witrynę e-commerce.

Uwaga: dodanie Smarty'ego lub innego silnika szablonów do architektury aplikacji internetowej
zwiększa początkowy wysiłek związany z kodowaniem, a także wiąże się z krzywą uczenia się. Jednak i
tak powinieneś spróbować, ponieważ zalety korzystania z tak nowoczesnej techniki programowania
okażą się znaczące w dalszej części procesu.
A co z alternatywami?
Smarty nie jest jedynym silnikiem szablonów dostępnym dla PHP. Możesz znaleźć wiele innych,
wyszukując w Google „silniki szablonów PHP”. Najpopularniejsze z nich można znaleźć ładnie
wymienione przez Justina Silvertona w jego artykule „Top 25 PHP Template Engines” (Twoja ulubiona
wyszukiwarka pomoże ci ponownie znaleźć artykuł). Chociaż wszystkie silniki szablonów działają
zgodnie z tymi samymi podstawowymi zasadami, zdecydowaliśmy się użyć Smarty w projekcie PHP ecommerce dla tej książki ze względu na jego bardzo dobre wyniki wydajności, potężne funkcje (takie
jak kompilacja szablonów i buforowanie) oraz szeroką akceptację w branży .
Używanie MySQL do przechowywania danych witryn internetowych
Większość danych, które odwiedzający zobaczą podczas przeglądania witryny internetowej, zostanie
pobrana z relacyjnej bazy danych. System zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) to złożony
program, którego celem jest przechowywanie, zarządzanie i pobieranie danych tak szybko i
niezawodnie, jak to tylko możliwe. W przypadku witryny internetowej TShirtShop będzie
przechowywać wszystkie dane dotyczące produktów, działów, użytkowników, koszyków i tak dalej.
Wiele systemów RDBMS jest dostępnych do użycia z PHP, w tym MySQL, PostgreSQL, Oracle i tak dalej.
Jednak zarówno zwykłe ankiety, jak i praktyka w świecie rzeczywistym pokazują, że MySQL jest
naprawdę wiodącym wyborem bazy danych dla projektów opartych na PHP. MySQL to
najpopularniejsza na świecie baza danych typu open source, bezpłatna (do użytku niekomercyjnego),
szybka i niezawodna baza danych. Kolejną ważną zaletą jest to, że wielu dostawców usług
hostingowych oferuje dostęp do bazy danych aMySQL, co ułatwia życie z nowo utworzoną witryną ecommerce. Użyjemy MySQL jako wewnętrznej bazy danych podczas tworzenia witryny e-commerce
TShirtShop. Językiem używanym do komunikacji z relacyjną bazą danych jest SQL (SQL Query Language
lub, zgodnie ze starszymi specyfikacjami, Structured Query Language). Jednak każdy silnik bazy danych
rozpoznaje określony dialekt tego języka. Jeśli zdecydujesz się użyć innego RDBMS niż MySQL,
prawdopodobnie będziesz musiał zaktualizować niektóre zapytania SQL.
Kontakt z MySQL
Rozmawiasz z serwerem bazy danych, formułując zapytanie SQL, wysyłając je do silnika bazy danych i
pobierając wyniki. Zapytanie SQL może powiedzieć wszystko, co ma związek z danymi witryny
internetowej lub jej strukturami danych, na przykład „podaj mi listę działów”, „usuń numer produktu
223”, „utwórz tabelę danych” lub „przeszukaj katalog w poszukiwaniu żółtego koszulki.” Bez względu
na to, co mówi zapytanie SQL, potrzebujemy sposobu na przesłanie go do MySQL. MySQL jest
dostarczany z prostym interfejsem tekstowym (o nazwie mysql), który umożliwia wykonywanie
zapytań SQL i zwraca wyniki. Jeśli uważasz, że jest to trudne w użyciu, nie martw się; istnieją
alternatywy dla interfejsu wiersza poleceń. Kilka bezpłatnych narzędzi do administrowania bazami
danych innych firm umożliwia manipulowanie strukturami danych i wykonywanie zapytań SQL za
pomocą łatwego w użyciu interfejsu graficznego. Wiele firm hostingowych oferuje dostęp do bazy
danych za pośrednictwem phpMyAdmin (który jest najczęściej używanym interfejsem klienta
internetowego MySQL), co jest kolejnym dobrym powodem, aby zapoznać się z tym narzędziem.
Możesz jednak skorzystać z wybranego klienta wizualnego. Popularnym narzędziem komputerowym
do interakcji z bazami danych MySQL jest Toad for MySQL .Oprócz konieczności interakcji z MySQL za
pośrednictwem bezpośredniego interfejsu do jego silnika, musisz także nauczyć się programowo

uzyskiwać dostęp do MySQL z kodu PHP. To wymaganie jest oczywiste, ponieważ witryna e-commerce
będzie musiała przeszukiwać bazę danych, aby pobrać informacje z katalogu (działy, kategorie,
produkty itd.) podczas tworzenia stron dla odwiedzających. Jeśli chodzi o zapytania do baz danych
MySQL za pomocą kodu PHP, narzędziem, na którym możesz polegać, jest rozszerzenie PHP Data
Objects (PDO).
Wdrażanie integracji bazy danych za pomocą PDO
PDO (PHP Data Objects) to natywna biblioteka abstrakcji dostępu do danych, która jest dostarczana z
PHP od wersji 5.1 i jest oferowana jako rozszerzenie PECL dla PHP 5.0 (PECL to repozytorium rozszerzeń
PHP. PDO oferuje jednolity sposób dostępu do różnych źródeł danych. Korzystanie z PDO zwiększa
przenośność i elastyczność aplikacji, ponieważ w przypadku zmiany wewnętrznej bazy danych wpływ
na kod dostępu do danych jest minimalny (w wielu przypadkach wystarczy zmienić parametry
połączenia dla nowej bazy danych). Po zapoznaniu się z warstwą abstrakcji dostępu do danych PDO
możesz użyć tych samych technik programowania w innych projektach, które mogą wymagać innego
rozwiązania bazodanowego. Aby zademonstrować różnicę między dostępem do bazy danych za
pomocą starych funkcji PHP a PDO, przyjrzyjmy się dwóm krótkim fragmentom kodu PHP. Poniżej
przedstawiono dostęp do bazy danych przy użyciu natywnych funkcji PHP (specyficznych dla MySQL):
// Connecting to MySQL
$link = mysql_connect('localhost',&nbsp;$username, $password);
if (!$link)
{
die ('Could not connect: ' . mysql_error());
}
$db_selected = mysql_select_db('tshirtshop', $link);
if (!$db_selected)
{
die ('Could not select database : ' . mysql_error());
}
// Execute SQL query
$queryString = 'SELECT * FROM product';
$result = mysql_query($queryString);
if (!$result)
{
die ('Query failed : ' . mysql_error());
}
// Close connection
mysql_close($link);

Uwaga : Jeśli nadal planujesz używać rozszerzenia PHP MySQL zamiast PDO w swoich projektach,
powinieneś rozważyć użycie ulepszonego rozszerzenia PHP MySQL (mysqli).
Następnie pokazana jest ta sama akcja, tym razem przy użyciu PDO:
try
{
// Create a new PDO instance
$database_handler =
new PDO('mysql:host=localhost;dbname=tshirtshop',
$username, $password);
// Build the SQL query
$sqlQuery = 'SELECT * FROM product';
// Execute SQL query
$statement_handler = $database_handler->query($sqlQuery);
// Fetch data
$result = $statement_handler->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
// Clear the PDO object instance
$database_handler = null;
}
catch (PDOException $e)
{
/* If something goes wrong we catch the exception thrown by
the object, print the message, and stop the execution of
script */
print 'Error! <br />' . $e->getMessage() . '<br />';
exit;
}
Wersja kodu używająca PDO jest dłuższa, ale zawiera potężny mechanizm obsługi błędów - bardzo
pomocne narzędzie podczas debugowania aplikacji Jeśli te koncepcje brzmią obco, jeszcze raz poczekaj
do dalszych rozdziałów, w których umieścimy PDO pracy, a dowiesz się tam więcej na ten temat.
Ponadto, korzystając z PDO, nie będziesz musiał zmieniać kodu dostępu do danych, jeśli na przykład
zdecydujesz się na użycie PostgreSQL zamiast MySQL. Z drugiej strony, pierwszy fragment kodu, który
używa funkcji specyficznych dla MySQL, musiałby zostać całkowicie zmieniony (użyj pg_connect i
pg_query zamiast mysql_connect i mysql_query itd.). Ponadto niektóre funkcje specyficzne dla
PostgreSQL mają inne parametry niż podobne funkcje MySQL. Korzystając z warstwy abstrakcji bazy

danych (takiej jak PDO), prawdopodobnie będziesz musiał zmienić ciąg połączenia tylko podczas
zmiany zaplecza bazy danych. Zauważ, że tutaj mówimy tylko o kodzie PHP, który współdziała z bazą
danych. W praktyce może zajść potrzeba zaktualizowania niektórych zapytań SQL, jeśli silniki bazy
danych obsługują różne dialekty SQL.
Uwaga: Aby zapytania SQL były jak najbardziej przenośne, staraj się, aby ich składnia była jak
najbardziej zbliżona do standardu SQL-92
MySQL i architektura trójwarstwowa
Jest już jasne, że MySQL jest w jakiś sposób powiązany z warstwą danych. Jeśli jednak do tej pory nie
pracowałeś z bazami danych, może być mniej niż oczywiste, że MySQL jest czymś więcej niż zwykłym
magazynem danych. Oprócz rzeczywistych danych przechowywanych w środku, MySQL może również
przechowywać logikę w postaci procedur składowanych, utrzymywać relacje między tabelami,
zapewniać przestrzeganie różnych zasad integralności danych i tak dalej. Możesz komunikować się z
MySQL poprzez SQL, który jest językiem używanym do interakcji z bazą danych. SQL służy do
przesyłania do bazy danych instrukcji, takich jak „wyślij mi 10 ostatnich zamówień” lub „usuń numer
produktu 123”. Chociaż możliwe jest tworzenie instrukcji SQL w kodzie PHP, a następnie przesyłanie
ich do wykonania, jest to generalnie zła praktyka, ponieważ wiąże się z karami w zakresie
bezpieczeństwa, spójności i wydajności. W naszym rozwiązaniu będziemy przechowywać całą logikę
warstwy danych za pomocą funkcji bazy danych. Rolę serwera MySQL w architekturze trójwarstwowej
opisano na rysunku.

Wybór standardów nazewnictwa i kodowania
Chociaż standardy kodowania i nazewnictwa mogą z początku wydawać się nieistotne, zdecydowanie
nie należy ich pomijać. Nieprzestrzeganie zestawu reguł dotyczących kodu prawie zawsze spowoduje,
że kod będzie trudny do odczytania, zrozumienia i utrzymania. Z drugiej strony, gdy podążasz spójnym
sposobem kodowania, możesz prawie powiedzieć, że Twój kod jest już w połowie udokumentowany,

co jest ważnym wkładem w łatwość utrzymania projektu, zwłaszcza gdy wiele osób pracuje
jednocześnie nad tym samym projektem.
Wskazówka : Niektóre firmy mają własne zasady dotyczące standardów kodowania i nazewnictwa,
podczas gdy w innych możesz swobodnie korzystać z własnych preferencji. W obu przypadkach złota
zasada, której należy przestrzegać, to spójność w sposobie kodowania. Komentowanie kodu to kolejna
dobra praktyka, która poprawia długoterminową konserwację kodu.
Konwencje nazewnictwa odnoszą się do wielu elementów w projekcie, ponieważ prawie wszystkie
elementy projektu mają nazwy: sam projekt, pliki, klasy, zmienne, metody, parametry metod, tabele
bazy danych, kolumny bazy danych i tak dalej. Bez pewnej dyscypliny przy nazywaniu wszystkich tych
elementów, po tygodniu kodowania nie zrozumiesz ani jednej linijki tego, co napisałeś. Podczas
tworzenia TShirtShop kierowaliśmy się zestawem konwencji nazewnictwa, które są popularne wśród
programistów PHP. Niektóre z najważniejszych zasad zostały podsumowane tutaj oraz w poniższym
fragmencie kodu:
• Nazwy klas i nazwy metod należy pisać z użyciem wielkości liter Pascal (wielkie litery dla pierwszej
litery w każdym słowie), np. WarZone.
• Nazwy atrybutów klas publicznych podlegają tym samym zasadom, co nazwy klas, ale powinny być
poprzedzone znakiem „m”. Tak więc prawidłowe nazwy atrybutów publicznych wyglądają tak:
$mSomeSoldier.
• Nazwy atrybutów klas prywatnych podlegają tym samym regułom, co nazwy atrybutów klas
publicznych, z wyjątkiem tego, że są również poprzedzone podkreśleniem, na przykład
$_mSomeOtherSoldier.
• W nazwach argumentów metod należy używać wielkich liter (wielkie litery dla pierwszej litery w
każdym słowie z wyjątkiem pierwszego), np. $someEnemy, $someOtherEnemy.
• Nazwy zmiennych należy pisać małymi literami, z podkreśleniem jako separatorem słów, np.
$master_of_war.
• Obiekty bazy danych używają tych samych konwencji, co nazwy zmiennych (kolumna id_wydziału).
• Spróbuj wciąć swój kod, używając stałej liczby spacji (powiedzmy cztery) dla każdego poziomu. (Kod
w tej książce używa dwóch spacji ze względu na fizyczne ograniczenia przestrzeni).
Oto przykładowy fragment kodu:
class WarZone
{
public $mSomeSoldier;
private $_mSomeOtherSoldier;
function SearchAndDestroy($someEnemy, $someOtherEnemy)
{
$master_of_war = 'Soldier';
$this->mSomeSoldier = $someEnemy;

$this->_mSomeOtherSoldier = $someOtherEnemy;
}
}
Wśród decyzji, które należy podjąć, jest to, czy używać cudzysłowów dla ciągów. JavaScript, HTML i
PHP pozwalają na używanie zarówno pojedynczych cudzysłowów, jak i podwójnych cudzysłowów. W
kodzie w tej książce użyjemy podwójnych cudzysłowów w kodzie HTML i JavaScript oraz pojedynczych
cudzysłowów w PHP. Chociaż w przypadku JavaScript to kwestia gustu (możesz używać pojedynczych
cudzysłowów, o ile używasz ich konsekwentnie), w PHP pojedyncze cudzysłowy są przetwarzane
szybciej, są bezpieczniejsze i rzadziej powodują błędy programistyczne.
Podsumowanie
Hej, omówiliśmy wiele rzeczy, prawda? Rozmawialiśmy o architekturze trójwarstwowej i o tym, jak
pomaga ona tworzyć świetne, elastyczne i skalowalne aplikacje. Zobaczyliśmy również, jak każda z
technologii wykorzystanych przez nas pasuje do architektury trójwarstwowej. Jeśli czujesz się
przytłoczony, nie martw się. W następnej części zaczniemy tworzyć pierwszą część naszej strony.
Wyjaśnimy każdy krok na bieżąco, dzięki czemu będziesz miał jasne zrozumienie każdego elementu
aplikacji.

Rozpoczęcie projektu TShirtShop
Teraz, gdy teoretyczne podstawy projektu zostały już stworzone, czas zacząć wprowadzać je w życie.
W tym rozdziale zaimplementujemy pierwszą stronę witryny internetowej TShirtShop. W tej części
będziesz
• Zainstaluj i skonfiguruj niezbędne oprogramowanie na swoim komputerze deweloperskim
• Stwórz podstawową strukturę strony internetowej
• Wdrożenie procedury obsługi błędów i procedury raportowania w szkielecie zakładu
• Skonfiguruj bazę danych, która będzie używana do przechowywania danych katalogowych,
zamówień klientów itd.
Kolejne części będą opierać się na tym fundamencie, aby stworzyć katalog produktów z nawigacją
działów i kategorii, listami produktów, stronami ze szczegółami produktów i wieloma innymi. Do tej
pory zajmowaliśmy się teorią dotyczącą aplikacji, którą zamierzasz stworzyć. Było fajnie, ale jeszcze
ciekawiej będzie zastosować w praktyce to, czego się do tej pory nauczyłeś. Kod został przetestowany
z
• PHP 5.2
• Apache 2.2
• MySQL 5
Uwaga: Kod najprawdopodobniej będzie zgodny z nowszymi wersjami
oprogramowania, ale nie będzie działał z wersjami PHP starszymi niż PHP 5.

wspomnianego

Większość tego projektu powinna działać również z innymi serwerami internetowymi, o ile są one
zgodne z PHP. Funkcja przepisywania adresów URL wykorzystuje mod_rewrite, który jest modułem
Apache. Jeśli zdecydujesz się użyć innego serwera WWW, być może będziesz musiał wprowadzić
zmiany w kodzie przepisywania adresów URL, które znajdziesz w rozdziale 7. Apache jest jednak
serwerem WWW wybieranym dla większości projektów PHP.
Zdobywanie edytora kodu
Przed napisaniem pierwszej linii kodu musisz zainstalować edytor kodu, jeśli nie masz jeszcze
ulubionego na swoim komputerze. Dostępnych jest wiele darmowych edytorów, a lista komercyjnych
edytorów jest coraz dłuższa. Ten, którego używasz, to kwestia gustu i pieniędzy. Listę edytorów PHP
można znaleźć pod adresem http://www.php-editors.com. Oto kilka najpopularniejszych:
• Zend Studio (http://www.zend.com/products/zend_studio) to najpotężniejsze zintegrowane
środowisko programistyczne (IDE) dostępne do tworzenia aplikacji internetowych PHP.
• phpEclipse (http://www.phpeclipse.net) to coraz bardziej popularne środowisko do tworzenia
aplikacji internetowych PHP. Zend jest również członkiem fundacji Eclipse.
• Emacs (http://www.gnu.org/software/emacs/) to, zgodnie z definicją na swojej stronie internetowej,
„rozszerzalny, dostosowywalny, samodokumentujący edytor wyświetlania w czasie rzeczywistym”.
Emacs to bardzo potężny, darmowy i wieloplatformowy edytor.
• SciTe (http://scintilla.sourceforge.net/SciTEDownload.html) to darmowy i wieloplatformowy edytor.

• PSPad (http://www.pspad.com/) to darmowy edytor popularny wśród programistów Windows.
Edytor wie, jak wyróżnić składnię dla wielu istniejących formatów plików. Dodatkowe wtyczki mogą
dodawać zintegrowane funkcje edycji CSS i sprawdzania pisowni.
• PHP Designer 2006 (http://www.mpsoftware.dk) to edytor Windows zawierający zintegrowany
debugger.
Instalowanie XAMPP
XAMPP to pakiet stworzony przez Apache Friends (http://www.apachefriends.org), który zawiera
Apache, PHP, MySQL i wiele innych gadżetów. Jeśli nie masz ich już zainstalowanych na swoim
komputerze, najłatwiejszym sposobem ich uruchomienia jest zainstalowanie XAMPP. XAMPP jest
dostarczany w wersjach Linux, Windows, Mac OS X i Solaris. Jeśli wolisz samodzielnie zainstalować
Apache, PHP i MySQL, będziesz musiał również zainstalować i skonfigurować następujące moduły,
które są potrzebne na różnych etapach rozwoju TShirtShop: PDO, sterownik PDO dla MySQL, cURL,
mcrypt i mhash. Dodatkowo, w trzecim etapie rozwoju, kiedy zaczynasz pracę z kartą kredytową i
danymi osobowymi swoich klientów, będziesz musiał zainstalować obsługę SSL w Apache. Postępuj
zgodnie z instrukcjami ćwiczenia, aby zainstalować XAMPP na komputerze z systemem Windows.
Instrukcje instalacji dla systemu Linux są przedstawione później, w osobnym ćwiczeniu. Użytkownicy
systemu Mac OS X mogą znaleźć swoją wersję oprogramowania wraz z instrukcjami instalacji pod
adresem http://www.apachefriends.org/en/xampp-macosx.html.
Ćwiczenie: Instalacja XAMPP w systemie Windows
Oto kroki, które należy wykonać:
1. Odwiedź http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html i pobierz pakiet instalatora
XAMPP, który powinien być plikiem wykonywalnym o nazwie na przykład xampp-win32-versioninstaller.exe.
2. Uruchom plik wykonywalny instalatora. Pozostaw domyślne opcje dla kilku pierwszych ekranów
konfiguracji. Zalecamy zainstalowanie XAMPP w folderze głównym dysku, takim jak C:\xampp. Gdy
pojawi się pytanie, wybierz instalację Apache i MySQL jako usługi, jak pokazano na rysunku 3-1.
Następnie kliknij Zainstaluj.

3. Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie instalacji każdego z nich jako usług. Nie musisz
instalować serwera FTP FileZilla, ponieważ nie używamy go w tej książce, ale zainstaluj Apache i MySQL
jako usługi.
Uwaga: Nie możesz mieć więcej niż jednego serwera WWW działającego na porcie 80 (domyślny port
używany do komunikacji HTTP). Jeśli masz już serwer sieciowy na swoim komputerze, taki jak IIS,
powinieneś zmusić go do korzystania z innego portu, odinstalować go lub dezaktywować. W
przeciwnym razie Apache nie będzie działać. Aby Apache działał na innym porcie, edytuj
C:\xampp\apache\conf\httpd.conf i znajdź wiersze zawierające Listen 80 i ServerName localhost:80 i
zamień wartość 80 na wybrany numer portu (8080 to typowy wybór dla drugiego serwera WWW).
4. Na koniec potwierdź uruchomienie Panelu Kontrolnego XAMPP, który może służyć do
administrowania zainstalowanymi usługami. Rysunek przedstawia panel sterowania XAMPP.

5. Aby sprawdzić, czy Apache zainstalował się poprawnie, załaduj http://localhost/ (lub
http://localhost:8080/, jeśli Apache działa na porcie 8080) za pomocą przeglądarki internetowej.
Powinien się załadować ekran powitalny XAMPP, taki jak na rysunku

Ćwiczenie: Instalowanie XAMPP w systemie Linux
Oto kroki, które należy wykonać:
1. Odwiedź http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html i pobierz pakiet XAMPP, który
powinien być plikiem archiwum o nazwie coś w rodzaju xampp-linux-X.Y.Z.tar.gz.
2. Wykonaj następujące polecenie z powłoki systemu Linux zarejestrowanej jako administrator
systemu:
tar xvfz xampp-linux-X.Y.Z.tar.gz -C /opt
To rozpakuje pobrany plik archiwum do /opt.
Uwaga: Nie możesz mieć więcej serwerów WWW pracujących na porcie 80 (domyślny port używany
do komunikacji HTTP). Jeśli masz już serwer WWW na swoim komputerze, powinieneś zmusić go do
korzystania z innego portu, odinstalować go lub dezaktywować. W przeciwnym razie Apache nie będzie
działać. Aby Apache działał na innym porcie, powinieneś edytować /opt/lampp/etc/httpd.conf, znaleźć
wiersze zawierające Listen 80 i ServerName localhost:80 i zastąpić wartość 80 wybranym numerem
portu (zazwyczaj 8080 jest używany).
3. Aby uruchomić XAMPP, po prostu wywołaj następujące polecenie:
/opt/lampp/lampp start
Aby zrestartować XAMPP, zamień start w poprzednim poleceniu na restart, a żeby zatrzymać XAMPP,
zastąp go stopem.
4. Aby sprawdzić, czy Apache zainstalował się poprawnie, załaduj http://localhost/ (lub
http://localhost:8080/, jeśli Apache działa na porcie 8080) za pomocą przeglądarki internetowej.
Powinien się załadować ekran powitalny XAMPP, taki jak na rysunku.
Przygotowanie tshirtshop Alias

Jedną z zalet pracy z otwartymi, niezależnymi od platformy technologiami jest możliwość wyboru
systemu operacyjnego, który będzie używany do programowania. Powinieneś być w stanie tworzyć i
uruchamiać TShirtShop w systemach Windows, Unix, Linux, Mac OS i innych. Oznacza to jednak
również, że możesz trochę zmagać się z konfiguracją swojego środowiska, zwłaszcza jeśli jesteś
początkującym. Podczas konfigurowania folderu projektu kilka szczegółów różni się w zależności od
systemu operacyjnego (głównie ze względu na różne ścieżki plików), dlatego na kolejnych stronach
omówimy je osobno dla systemów Windows i Linux. Jednak główne kroki są takie same dla wszystkich
platform:
1. Utwórz folder tshirtshop na swoim dysku (używamy małych liter dla nazw folderów), który będzie
zawierał pliki projektu TShirtShop (takie jak kod PHP, pliki obrazów itp.).
2. Edytuj plik konfiguracyjny Apache (httpd.conf), aby utworzyć alias o nazwie tshirtshop, który
wskazuje na utworzony wcześniej fizyczny folder tshirtshop. W ten sposób, po skierowaniu
przeglądarki internetowej na http://localhost/tshirtshop, zostanie załadowany projekt w fizycznym
folderze tshirtshop. Ta funkcjonalność jest zaimplementowana w Apache za pomocą aliasów, które są
konfigurowane za pomocą pliku konfiguracyjnego httpd.conf. Składnia wpisu aliasu jest następująca:
Alias nazwa_aliasu prawdziwa_nazwa_folderu
Wskazówka : Plik konfiguracyjny httpd.conf jest dobrze udokumentowany samodzielnie, ale możesz
również sprawdzić dokumentację Apache 2 dostępną pod adresem http://httpd.apache.org/docs-2.0/.
Jeśli pracujesz w systemie Windows, wykonaj czynności opisane w poniższym ćwiczeniu, aby
skonfigurować folder roboczy tshirtshop. Po tym ćwiczeniu zostaną wykonane kroki dla systemów
Linux.
Ćwiczenie: Przygotowanie tshirtshop Alias w systemie Windows
1. Utwórz nowy folder o nazwie tshirtshop, który będzie używany do wszystkich prac, które wykonasz.
Zakładamy, że tworzysz go w folderze głównym C:\ (ponieważ w projekcie będziemy używać ścieżek
względnych, możesz wybrać dowolną lokalizację, do której dostęp ma Twój folder Apache).
2. Domyślnym miejscem używanym przez Apache (w konfiguracji XAMPP) do obsługi żądań klientów
jest C:\xampp\htdocs. Ta lokalizacja jest zdefiniowana przez dyrektywę DocumentRoot w pliku
konfiguracyjnym Apache, który znajduje się w C:\xampp\apache\conf\httpd.conf. Ponieważ chcemy
użyć naszego folderu zamiast domyślnego folderu wspomnianego przez DocumentRoot, musimy
utworzyć alias o nazwie tshirtshop, który wskazuje na fizyczny folder tshirtshop utworzony w kroku 1.
Otwórz plik konfiguracyjny Apache (httpd.conf), znajdź aliasów (która jest zdefiniowana przez tag
konfiguracyjny <IfModule alias_module>) i dodaj następujące wiersze:
<IfModule alias_module>
#...
# Skonfiguruj alias tshirtshop
Alias /tshirtshop/ "C:/tshirtshop/"
Alias /tshirtshop "C:/tshirtshop"
</IfModule>
<Katalog "C:/tshirtshop">

Opcje Indeksy ŚledźSymLinks
Zezwól na nadpisanie wszystkich
Zamów zezwól, odrzuć
Zezwól wszystkim
</Katalog>
Po dodaniu tych linii i ponownym uruchomieniu serwera Apache, żądanie http://localhost/tshirtshop
lub http://localhost/tshirtshop/ załaduje aplikację do folderu tshirtshop (gdy już istnieje).
3. Utwórz plik o nazwie test.php w folderze tshirtshop z następującym wierszem w środku:
<?php phpinfo(); ?>
4. Zrestartuj serwer WWW Apache (najłatwiej to zrobić za pomocą Panelu sterowania XAMPP).
Ponowne uruchomienie serwera jest konieczne, ponieważ wprowadziliśmy zmiany w pliku
konfiguracyjnym Apache.
5. Załaduj http://localhost/tshirtshop/test.php (lub http://localhost:8080/tshirtshop/test.php jeśli
Apache działa na porcie 8080) w przeglądarce internetowej.
Ćwiczenie: Przygotowanie tshirtshop Alias w systemach Linux
1. Utwórz nowy folder o nazwie tshirtshop, który będzie używany do wszystkich prac, które wykonasz.
Może się okazać, że najłatwiej będzie utworzyć go w swoim katalogu domowym (w takim przypadku
pełna ścieżka do folderu tshirtshop będzie wyglądała jak /home/username/tshirtshop), ale ponieważ
w projekcie będziemy używać ścieżek względnych, nie krępuj się utwórz go w dowolnym miejscu.
2. Domyślnym miejscem używanym przez Apache do obsługi żądań klientów jest zwykle coś w rodzaju
/opt/lampp/htdocs. Ta lokalizacja jest zdefiniowana przez dyrektywę DocumentRoot w pliku
konfiguracyjnym Apache, którego pełna ścieżka to zwykle /opt/lampp/etc/httpd.conf. Ponieważ
chcemy użyć naszego folderu zamiast domyślnego folderu wspomnianego przez DocumentRoot,
musimy utworzyć alias o nazwie tshirtshop, który wskazuje na fizyczny folder tshirtshop utworzony w
kroku 1. Otwórz plik konfiguracyjny Apache (httpd.conf), znajdź aliasów (która jest zdefiniowana przez
tag konfiguracyjny <IfModule alias_module>) i dodaj następujące wiersze:
<IfModule alias_module>
#...
# Skonfiguruj alias tshirtshop
Alias /tshirtshop/ "/home/username/tshirtshop/"
Alias /tshirtshop "/home/username/tshirtshop"
</IfModule>
<Katalog "/home/username/tshirtshop">
Opcje Indeksy ŚledźSymLinks
Zezwól na nadpisanie wszystkich
Zamów zezwól, odrzuć

Zezwól wszystkim
</Katalog>
Po dodaniu tych wierszy żądanie http://localhost/tshirtshop lub http://localhost/tshirtshop/
spowoduje wykonanie aplikacji w folderze tshirtshop (gdy już istnieje).
3. Utwórz plik o nazwie test.php w folderze tshirtshop z następującym wierszem w środku:
<?php phpinfo(); ?>
4. Zrestartuj serwer WWW Apache (jest to konieczne, ponieważ wprowadziliśmy zmiany w pliku
konfiguracyjnym
Apache).
Następnie
załaduj
http://localhost/tshirtshop/test.php
(lub
http://localhost:8080/tshirtshop/test.php, jeśli Apache działa na porcie 8080) w przeglądarce
internetowej.
Jak to działa: przygotowywanie tshirtshop Alias na Windows i Linux
Ten pierwszy krok w kierunku zbudowania witryny e-commerce TShirtShop jest mały, ale bardzo
ważny, ponieważ pozwala przetestować, czy Apache, PHP i alias tshirtshop działają poprawnie. Jeśli
masz problemy z uruchomieniem strony testowej, upewnij się, że poprawnie wykonałeś poprzednie
kroki instalacji XAMPP. Bez względu na to, czy pracujesz na Windowsie, czy na Linuksie, załadowanie
pliku test.php w przeglądarce internetowej powinno dostarczyć informacje PHP zwrócone przez
funkcję phpinfo(), jak pokazano na rysunku.

Zapewniłeś również, że katalog tshirtshop i cała jego zawartość może być poprawnie dostępna przez
serwer WWW.

Instalowanie Smarty
Instalacja Smarty wymaga po prostu skopiowania klas Smarty PHP do folderu projektu. Wiele firm
hostingowych zapewnia te zajęcia dla Ciebie, ale lepiej mieć własną instalację z dwóch powodów:
• Zawsze, jeśli to możliwe, najlepiej jest uniezależniać projekt od ustawień serwera.
• Nawet jeśli w systemie hostingowym zainstalowano Smarty, wersja tej firmy może zostać zmieniona
z czasem, być może bez powiadomienia, co może mieć wpływ na funkcjonalność Twojej witryny
internetowej.
W poniższym ćwiczeniu zainstalujesz Smarty w podfolderze folderu tshirtshop o nazwie libs. Kroki
powinny działać tak samo bez względu na używany system operacyjny.
Ćwiczenie: Instalowanie Smarty
1. Utwórz folder o nazwie libs w folderze tshirtshop, a następnie utwórz folder o nazwie smarty w
folderze libs.
2. Pobierz najnowszą stabilną wersję Smarty ze strony http://smarty.php.net/download.php.
Archiwum to plik .tar.gz. Aby otworzyć go w systemie Windows, potrzebujesz programu takiego jak
WinRar lub WinZip .
3. Otwórz pobrane archiwum Smarty i skopiuj zawartość katalogu Smarty-2.X.Y/libs z archiwum do
utworzonego wcześniej folderu (tshirtshop/libs/smarty). Wystarczy skopiować zawartość
wspomnianego folderu libs, nic więcej. (W Smarty 2.6.18, najnowszej wersji Smarty, której używaliśmy
do naszych testów, twój folder tshirtshop/libs/smarty zawiera cztery pliki .php i dwa inne foldery:
wewnętrzne i wtyczki.)
4. Do poprawnego działania Smarty potrzebuje trzech folderów roboczych, które musisz utworzyć:
templates, templates_c oraz configs. Utwórz folder o nazwie Presentation wewnątrz katalogu
tshirtshop, aw tym folderze utwórz dwa foldery o nazwie templates i templates_c. Folder prezentacji
będzie zawierał wszystkie pliki warstwy prezentacji TShirtShop.
5. Utwórz folder o nazwie include w folderze tshirtshop. W tym folderze będą przechowywane
wszystkie pliki konfiguracyjne aplikacji. Wewnątrz tego folderu utwórz folder o nazwie configs; użyjemy
tego ostatniego do przechowywania danych konfiguracyjnych Smartyspecific.
6. Jeśli używasz systemu operacyjnego Linux lub Unix, musisz również upewnić się, że Apache ma
dostęp do zapisu do katalogu templates_c, gdzie silnik Smarty musi zapisywać skompilowane pliki
szablonów (więcej na ten temat dowiesz się nieco później). Wykonaj następujące polecenie, aby
upewnić się, że serwer Apache ma dostęp do plików projektu i ma uprawnienia do zapisu w katalogu
templates_c:
chmod a+w /home/nazwa użytkownika/tshirtshop/prezentacja/templates_c
Uwaga: Ustawienie uprawnień w systemie Linux lub Unix, jak pokazano tutaj, pozwala każdemu
użytkownikowi posiadającemu konto powłoki w systemie Linux na wyświetlanie kodu źródłowego
dowolnych plików w folderze, w tym kodu PHP i innych danych (które mogą zawierać poufne
informacje, takie jak jako hasła do baz danych, klucze używane do szyfrowania/odszyfrowywania
informacji o karcie kredytowej itd.). Aby dostroić ustawienia zabezpieczeń, skonsultuj się z
administratorem systemu.

7. Sprawdź stronę z erratą tej książki, aby znaleźć zaktualizowane instrukcje dotyczące instalacji i
konfiguracji Smarty. W ten sposób upewnimy się, że nie wpadniesz w kłopoty, jeśli jakakolwiek przyszła
wersja Smarty zepsuje jakąkolwiek istniejącą funkcjonalność TShirtShop.
Jak to działa: instalacja Smarty
W tym ćwiczeniu utworzyłeś te trzy foldery używane przez Smarty'ego:
• Folder szablonów będzie zawierał szablony Smarty dla Twojej witryny internetowej (pliki .tpl).
• Folder templates_c będzie zawierał skompilowane szablony Smarty. Są to pliki .php, które Smarty
generuje automatycznie podczas analizowania szablonów .tpl. Skompilowane szablony są ponownie
generowane po każdej modyfikacji źródłowych szablonów .tpl.
• Folder configs będzie zawierał pliki konfiguracyjne, które mogą być potrzebne dla szablonów.
Po dodaniu tych folderów struktura folderów powinna wyglądać tak:
tshirtshop/
include/
configs/
libs/
smarty/
internals/
plugins/
presentation/
templates/
templates_c/
Wdrażanie szkieletu witryny
Projekt graficzny strony uzgadniany jest zazwyczaj po rozmowie z klientem i we współpracy z
profesjonalnym web designerem. Alternatywnie możesz kupić szablon strony internetowej od jednej z
wielu firm, które oferują tego rodzaju usługi za rozsądną cenę. Dostępna jest niesamowita ilość
literatury, która może pomóc w projektowaniu wizualnym, układzie, CSS, użyteczności,
wyszukiwalności i innych aspektach związanych z tworzeniem stron internetowych. Każdy z tych
tematów jest krytyczny w dzisiejszym wysoce konkurencyjnym świecie online. Ponieważ jest to książka
o programowaniu, naszym głównym celem będą techniczne aspekty budowania TShirtShop. Jednak,
jako odpowiedzialny twórca stron internetowych, nie powinieneś tracić z oczu innych istotnych
elementów ekosystemu internetowego.
Dla TShirtShop wdrożymy prosty, ale przyjazny i użyteczny design, który pozwoli na łatwą
personalizację i pozwoli skupić się na technicznych szczegółach strony. Aby pomóc nam skupić się na
technicznych aspektach TShirtShop, podczas tworzenia układu witryny będziemy używać frameworka
o nazwie Yahoo User Interface Library (YUI). To pozwoli nam zaimplementować nasz prosty interfejs,
który wygląda tak samo w dzisiejszych nowoczesnych przeglądarkach, nawet jeśli nie jesteśmy
ekspertami w CSS. Oficjalna strona internetowa YUI znajduje się pod adresem

http://developer.yahoo.com/yui/. Wszystkie strony w TShirtShop, w tym pierwsza strona, będą miały
strukturę pokazaną na rysunku.

Chociaż szczegółową strukturę katalogu produktów omówiono w następnym rozdziale, już teraz
wiemy, że główna lista działów musi być wyświetlana na każdej stronie serwisu. Gdy odwiedzający
kliknie dział, pod listą działów pojawi się lista kategorii dla tego działu. Witryna posiada również pole
wyszukiwania, które umożliwi odwiedzającym wyszukiwanie produktów. U góry strony nagłówek
witryny będzie widoczny na każdej stronie przeglądanej przez odwiedzającego.
Aby zaimplementować tę strukturę tak prosto, jak to tylko możliwe, użyjemy szablonów składowych
Smarty (lub prostych szablonów projektowych Smarty), aby utworzyć oddzielne części strony, jak
pokazano na rysunku.

Uwaga: To, co nazywamy szablonem składowym Smarty, to połączenie szablonu projektu Smarty (plik
.tpl) z powiązanym plikiem wtyczki Smarty (plik .php). Wtyczkę Smarty dodajemy do sceny, gdy szablon
wymaga dynamicznego wyświetlania danych — w takim przypadku wtyczka zawiera logikę prezentacji,
która gromadzi niezbędne dane i przekazuje je do szablonu. Gdy potrzebujesz wyświetlić zawartość
statyczną, taka funkcjonalność nie jest potrzebna, a wystarczy szablon projektu Smarty. Dowiesz się,
jak pracować z wtyczkami Smarty w Części 4. Ich oficjalna strona dokumentacji to
http://smarty.php.net/manual/en/plugins.php.
Na rysunku możesz zobaczyć niektóre szablony składowe Smarty, które zbudujesz w kilku następnych
rozdziałach. Pole zawartości witryny zostanie wygenerowane przez prosty szablon projektu Smarty o
nazwie store_front.tpl, który zbudujesz w dalszej części tego rozdziału. W Częsci 4 rozszerzysz go na
skomponowany szablon Smarty, gdy będziesz musiał wygenerować dynamiczną zawartość.
Używanie szablonów Smarty do implementacji różnych elementów funkcjonalności zapewnia korzyści
omówione w Części 2. Posiadanie różnych, niepowiązanych ze sobą elementów funkcjonalności,
logicznie oddzielonych od siebie, zapewnia elastyczność ich niezależnej modyfikacji, a nawet
ponownego wykorzystania na innych stronach bez konieczności pisania ich kodu ponownie. Niezwykle
łatwo jest również zmienić miejsce na stronie nadrzędnej funkcji zaimplementowanej jako szablon
Smarty.
Lista działów oraz pole wyszukiwania to elementy, które znajdą się na każdej stronie serwisu. Lista
kategorii pojawia się tylko wtedy, gdy odwiedzający wybierze dział z listy. Komórka treści jest
dynamiczną częścią witryny internetowej, która aktualizuje się o różne treści w zależności od lokalizacji
witryny (Dom, O nas, Produkty itp.) żądanej przez odwiedzającego. Istnieją dwie główne opcje
implementacji tej komórki: dodaj szablon składowy, który zmienia się sam w zależności od lokalizacji
lub użyj różnych szablonów składowych do wypełnienia komórki w zależności od przeglądanej
lokalizacji. Nie ma żadnej zasady, którą metodę zastosować, ponieważ decyzja zależy głównie od
specyfiki projektu. W przypadku TShirtShop użyjemy drugiej opcji i utworzymy szereg
skomponentowanych szablonów, które wypełnią tę lokalizację. W pozostałej części
• Stworzysz stronę główną TShirtShop
• Zaimplementujesz podstawy systemu obsługi błędów w TShirtShop
• Utworzysz bazę danych tshirtshop
Tworzenie pierwszej strony TShirtShop
Strona główna w TShirtShop zostanie wygenerowana przez pliki index.php i store_front.tpl. Napisz
szablon store_front.tpl Smarty z symbolami zastępczymi dla trzech głównych części witryny —
nagłówka, tabeli działów i komórki zawierającej zawartość strony. Jak wspomniano wcześniej, użyjemy
YUI i konstruktora siatki YUI, aby pomóc nam wygenerować profesjonalny układ oparty na CSS dla
naszego sklepu. Zaimplementuj stronę główną w poniższym ćwiczeniu, a szczegóły omówimy w dalszej
części „Jak to działa”.
Ćwiczenie: Implementacja pierwszej strony
1. Utwórz nowy folder o nazwie images w folderze tshirtshop.
2. Skopiuj pliki w image_folders/images ze strony Source Code/Download książki do tshirtshop/images
(folder, który właśnie utworzyłeś).

3. Utwórz plik o nazwie site.conf w folderze tshirtshop/include/configs (używanym przez silnik
szablonów Smarty) i dodaj do niego następujący wiersz:
site_title = "TShirtShop: Katalog produktów demonstracyjnych od początku PHP i MySQL E-Commerce"
4. Utwórz nowy folder o nazwie styles w folderze głównym projektu (tshirtshop).
5. Pobierz najnowszy pakiet YUI. Otwórz archiwum i skopiuj yui_2.X.Y/build/reset/rest-min.css,
yui_2.X.Y/build/base/base-min.css , yui_2.X.Y/build/fonts/fonts-min.css i yui_2.X.Y/build/grids/gridsmin.css do folderu tshirtshop/styles.
6. Załaduj narzędzie YUI CSS Grid Builder ze strony http://developer.yahoo.com/yui/grids/builder/ i
wybierz opcje Toolbox zgodnie z opisem w Tabeli.
Ustawienie siatki: Wartość
Treść : 750 pikseli.
Kolumny treści : pasek boczny z lewej strony o 180 pikseli.
Podziel zawartość : pozostaw jeden wiersz w „1 kolumnie (100)” i kliknij Dodaj kolejny wiersz, aby
dodać nowy wiersz.
Po ustawieniu tych opcji, strona kreatora siatki powinna wyglądać tak, jak pokazano na rysunku.

7. Kliknij przycisk Pokaż kod kreatora siatki, aby narzędzie wygenerowało kod dla twojej siatki. Kod
zostanie wyświetlony w oknie, takim jak na rysunku.

Uwaga: Korzystanie z YUI CSS Grid Builder pomaga wygenerować układ HTML, ale korzystanie z tego
narzędzia jest opcjonalne. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz korzystać z YUI CSS Grid
Builder, po prostu przejdź do następnego kroku ćwiczenia, w którym możesz samodzielnie wpisać
potrzebny kod.
8. Utwórz plik o nazwie store_front.tpl w tshirtshop/presentation/templates i dodaj do niego
następujący kod. Zauważ, że użyliśmy tutaj kodu wygenerowanego dla nas wcześniej przez YUI CSS
Grid Builder.
{* smarty *}
{config_load file="site.conf"}
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>{#site_title#}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="styles/tshirtshop.css" />
</head>
<body>
<div id="doc" class="yui-t2">
<div id="bd">

<div id="yui-main">
<div class="yui-b">
<div id="header" class="yui-g">
<a href="index.php">
<img src="images/tshirtshop.tif" alt="tshirtshop logo" />
</a>
</div>
<div id="contents" class="yui-g">
Umieść zawartość tutaj
</div>
</div>
</div>
<div class="yui-b">
Umieść tutaj listę działów
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
9. Utwórz plik o nazwie tshirtshop.css w folderze tshirtshop/styles i napisz ten kod:
@import "reset-min.css";
@import "base-min.css";
@import "fonts-min.css";
@import "grids-min.css";
body {
font-size: 85%;
font-family: "georgia";
}
.yui-t2, #bd, #yui-main {
z-index: -5;
}

.yui-b, .yui-g {
z-index: auto;
}
#header {
margin-top: 15px;
text-align: right;
}
.error_box {
background-color: #ffffcc;
border: 1px solid #dc143c;
color: #DC143C;
margin: 0 auto;
overflow: auto;
padding: 5px;
position: relative;
text-align: left;
width: 90%;
z-index: 5;
}
10. Dodaj plik o nazwie config.php do folderu tshirtshop/include o następującej zawartości:
<?php
// SITE_ROOT contains the full path to the tshirtshop folder
define('SITE_ROOT', dirname(dirname(__FILE__)));
// Application directories
define('PRESENTATION_DIR', SITE_ROOT . '/presentation/');
define('BUSINESS_DIR', SITE_ROOT . '/business/');
// Settings needed to configure the Smarty template engine
define('SMARTY_DIR', SITE_ROOT . '/libs/smarty/');
define('TEMPLATE_DIR', PRESENTATION_DIR . 'templates');
define('COMPILE_DIR', PRESENTATION_DIR . 'templates_c');
define('CONFIG_DIR', SITE_ROOT . '/include/configs');

?>
Zanim przejdziemy dalej, zobaczmy, co się tutaj dzieje. dirname(__FILE__) zwraca katalog nadrzędny
bieżącego pliku; naturalnie, dirname(dirname(__FILE__)) zwraca rodzica katalogu bieżącego pliku. W
ten sposób nasza stała SITE_ROOT zostanie ustawiona na pełną ścieżkę tshirtshop. Za pomocą stałej
SITE_ROOT ustawiamy bezwzględne ścieżki folderów Smarty.
11. Utwórz plik o nazwie application.php w folderze tshirtshop/presentation i dodaj do niego
następującą zawartość:
<?php
// Reference Smarty library
require_once SMARTY_DIR . 'Smarty.class.php';
/* Class that extends Smarty, used to process and display Smarty
files */
class Application extends Smarty
{
// Class constructor
public function __construct()
{
// Call Smarty's constructor
parent::Smarty();
// Change the default template directories
$this->template_dir = TEMPLATE_DIR;
$this->compile_dir = COMPILE_DIR;
$this->config_dir = CONFIG_DIR;
}
}
?>
W application.php rozszerzasz klasę Smarty o klasę opakowującą o nazwie Application, która zmienia
domyślne zachowanie Smarty. Klasa Application używa swojego konstruktora do konfiguracji
utworzonych wcześniej folderów Smarty.
Wskazówka: Jak wspomniano wcześniej, Smarty wymaga do działania trzech folderów: templates,
templates_c i configs. W konstruktorze klasy Application ustawiamy osobny zestaw tych katalogów dla
naszej aplikacji. Jeśli chcesz włączyć buforowanie, Smarty potrzebuje również katalogu o nazwie cache.
Nie będziemy używać buforowania Smarty dla TShirtShop.
12. Dodaj plik index.php do folderu tshirtshop. Rolą tego pliku jest załadowanie szablonu
store_front.tpl przy użyciu utworzonej wcześniej klasy Application. Oto kod dla index.php:

<?php
// Include utility files
require_once 'include/config.php';
// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';
// Load Smarty template file
$application = new Application();
// Display the page
$application->display('store_front.tpl');
?>
13. Teraz nadszedł czas, aby zobaczyć wyniki z tego. Załaduj http://localhost/tshirtshop/ w swojej
ulubionej przeglądarce internetowej i podziwiaj wyniki pokazane na rysunku 3-9.
Wskazówka : Na tym wczesnym etapie procesu rozwoju prawdopodobnie dobrym pomysłem jest
dodanie do zakładek lokalizacji sklepu tshirtshop w przeglądarce internetowej (lub przeglądarkach),
której używasz do programowania. Ułatwia to wielokrotne przeglądanie pracy w toku.

Jak to działa: pierwsza strona TShirtShop
Strona główna zawiera trzy główne sekcje. W kolejnych rozdziałach znajdują się dwie komórki tabeli,
które wypełnisz szablonami złożonymi - jedną na listę działów, a drugą na zawartość strony. Zwróć
uwagę na listę działów po lewej stronie: nagłówek u góry i komórkę z zawartością wypełnioną
informacjami dotyczącymi pierwszej strony. Jak wcześniej wspomniano, ta komórka zawartości jest
jedyną, która zmienia się podczas przeglądania witryny; pozostałe dwie komórki będą wyglądać
dokładnie tak samo bez względu na odwiedzaną stronę. Ta implementacja ułatwia życie jako
programista i zapewnia spójny wygląd i zachowanie witryny sieci Web. Zanim przejdziesz dalej, ważne
jest, aby zrozumieć, jak działa szablon Smarty. Wszystko zaczyna się od index.php, więc musisz mu się
bliżej przyjrzeć. Oto kod ponownie:
<?php
// Include utility files
require_once 'include/config.php';

// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';
// Load Smarty template file
$application = new Application();
// Display the page
$application->display('store_front.tpl');
?>
W tej chwili ten plik ma bardzo prostą funkcjonalność. Najpierw ładuje config.php, który ustawia kilka
zmiennych globalnych, a następnie ładuje plik szablonu Smarty, który wygeneruje rzeczywistą
zawartość HTML, gdy klient zażąda index.php. Standardowy sposób tworzenia i konfigurowania strony
Smarty jest przedstawiony w następującym fragmencie kodu:
<?php
// Load the Smarty library
require_once SMARTY_DIR . 'Smarty.class.php';
// Create a new instance of the Smarty class
$smarty = new Smarty();
$smarty->template_dir = TEMPLATE_DIR;
$smarty->compile_dir = COMPILE_DIR;
$smarty->config_dir = CONFIG_DIR;
?>
W TShirtShop stworzyliśmy klasę Application, która dziedziczy po Smarty, która zawiera procedurę
inicjalizacji w swoim konstruktorze. Ułatwia to pracę z szablonami Smarty. Oto znowu kod klasy
Application:
/* Class that extends Smarty, used to process and display Smarty
files */
class Application extends Smarty
{
// Class constructor
public function __construct()
{
// Call Smarty's constructor
parent::Smarty();
// Change the default template directories

$this->template_dir = TEMPLATE_DIR;
$this->compile_dir = COMPILE_DIR;
$this->config_dir = CONFIG_DIR;
}
}
Uwaga: pojęcie konstruktora jest specyficzne dla terminologii programowania obiektowego.
Konstruktor klasy to specjalna metoda, która jest wykonywana automatycznie podczas tworzenia
instancji tej klasy. W PHP konstruktor klasy nazywa się __construct(). Napisanie tego kodu w
konstruktorze klasy Application gwarantuje, że zostanie on wykonany automatycznie po utworzeniu
nowej instancji Application. Plik szablonu Smarty (store_front.tpl), poza kilkoma szczegółami, zawiera
prosty kod HTML. Warto przeanalizować te szczegóły. W store_front.tpl, przed rozpoczęciem kodu
HTML, ładowany jest plik konfiguracyjny site.conf.
{* smarty *}
{config_load file="site.conf"}
Wskazówka : komentarze Smarty są zawarte między znakami {* i *}
W tej chwili jedyną zmienną ustawioną w pliku site.conf jest site_title, która zawiera nazwę strony
internetowej. Wartość tej zmiennej służy do wygenerowania tytułu strony w kodzie HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
„http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<głowa>
<title>{#site_title#}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link href="styles/tshirtshop.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
Do zmiennych, które są ładowane z plików konfiguracyjnych odwołujemy się, umieszczając je w
znakach krzyżyka (#) lub za pomocą zmiennej smarty $smarty.config, jak w:
<head>
<title>{$smarty.config.site_title}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link href="styles/tshirtshop.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
Załadowaliśmy plik konfiguracyjny site.conf za pomocą {config_load file="site.conf"} i uzyskaliśmy
dostęp do zmiennej site_title za pomocą {#site_title#}, z której będziesz korzystać zawsze, gdy będziesz
potrzebować uzyskać tytuł witryny. Jeśli chcesz zmienić tytuł strony, wystarczy, że wyedytujesz plik

site.conf. Na koniec warto zauważyć, że używamy kaskadowych arkuszy stylów (CSS). CSS to potężny
język używany do opisywania wyglądu elementów strony internetowej. Definicje CSS mogą być
przechowywane w jednym lub kilku plikach z rozszerzeniem .css, a nawet zawarte w pliku HTML, co
pozwala projektantom stron internetowych na odłączenie definicji stylów CSS od struktury dokumentu
HTML. Jeśli zadanie zostało wykonane prawidłowo, a CSS jest konsekwentnie używany w witrynie
internetowej, CSS umożliwi wprowadzanie wizualnych zmian w całej witrynie (lub jej częściach) przy
niewielkim wysiłku, po prostu edytując plik CSS. W naszym przypadku użyliśmy trzech plików CSS z
biblioteki YUI, a także zdefiniowaliśmy jeden z własnych. Nie jest konieczne badanie szczegółów plików
CSS YUI, chociaż możesz to zrobić, przeglądając dokumentację produktu. Jeśli o nas chodzi, wystarczy
powiedzieć, że korzystanie z YUI pomaga nam stworzyć prosty i poprawny układ, który dobrze
wyświetla się we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach. Jeśli nigdy wcześniej nie pracowałeś z CSS,
nie martw się. Jest to dość proste i będziesz w stanie szybko wykorzystać jego moc. Jednak w
szczegółach CSS to obszerny temat. Istnieje wiele książek i samouczków, które można znaleźć na temat
CSS, w tym te bezpłatne.
Obsługa i zgłaszanie błędów
Chociaż kod zostanie napisany tak, aby działał bez nieprzyjemnych niespodzianek, zawsze istnieje
możliwość, że coś może pójść nie tak podczas przetwarzania żądań klientów. Najlepszą strategią
radzenia sobie z tymi nieoczekiwanymi problemami jest znalezienie scentralizowanego sposobu
radzenia sobie z tymi błędami i wykonanie określonych działań, gdy się pojawią. PHP jest znane z
mylących komunikatów o błędach. Jeśli pracowałeś z innymi językami programowania,
prawdopodobnie doceniasz informacje, które możesz uzyskać dzięki wyświetlaniu śladu stosu, gdy
wystąpi błąd. Informacje o śledzeniu nie są domyślnie wyświetlane, gdy wystąpi błąd PHP, więc
będziesz chciał zmienić to zachowanie. Na etapie rozwoju informacje o śledzeniu pomogą w
debugowaniu aplikacji, a w wersji release komunikat o błędzie należy zgłosić administratorowi witryny.
Innym problemem jest podchwytliwy typ komunikatu o błędzie E_WARNING, ponieważ trudno
powiedzieć, czy jest on krytyczny dla aplikacji, czy nie.
Wskazówka : Jeśli nie pamiętasz lub nie wiesz, jak wygląda komunikat o błędzie PHP, spróbuj dodać
następujący wiersz w pliku index.php:
require_once 'nieistniejący_plik.php';
Załaduj witrynę internetową w ulubionej przeglądarce i zwróć uwagę na wyświetlany komunikat o
błędzie. Jeśli wykonasz ten test, pamiętaj, aby później usunąć problematyczną linię!
W kontekście działającej aplikacji internetowej błędy mogą wystąpić nieoczekiwanie z różnych
przyczyn, takich jak awarie oprogramowania (awarie systemu operacyjnego lub serwera bazy danych,
wirusy itp.) oraz awarie sprzętu. Ważne jest, aby móc rejestrować te błędy i ewentualnie informować
administratora strony internetowej (być może wysyłając wiadomość e-mail), aby można było jak
najszybciej naprawić błąd. Z tych powodów zaczniemy ustalać skuteczną strategię obsługi błędów i
raportowania. Stworzysz klasę o nazwie ErrorHandler, która będzie zarządzać obsługą błędów. W tej
klasie utworzysz statyczną, zdefiniowaną przez użytkownika metodę obsługi błędów o nazwie
Handler(), która zostanie wykonana za każdym razem, gdy wystąpi błąd PHP w czasie wykonywania. W
PHP definiujesz niestandardowy program obsługi błędów za pomocą funkcji set_error_handler().
Przestroga: Jak zobaczysz, drugi parametr funkcji set_error_handler() służy do określenia typów
błędów, które powinna obsłużyć określona funkcja obsługi. Jednak ten drugi parametr jest obsługiwany
tylko od PHP 5. Więcej szczegółów znajdziesz na http://www.php.net/set_error_handler.

Poważne typy błędów (E_ERROR, E_PARSE, E_CORE_ERROR, E_CORE_WARNING, E_COMPILE_ERROR
i E_COMPILE_WARNING) nie mogą być przechwytywane i obsługiwane przez ErrorHandler::Handler(),
ale inne typy błędów PHP (na przykład E_WARNING) mogą być. Metoda obsługi błędów, Handler(),
będzie zachowywać się tak:
• Tworzy szczegółowy komunikat o błędzie.
• Jeśli metoda jest tak skonfigurowana, błąd jest wysyłany e-mailem do administratora witryny.
• Jeśli metoda jest tak skonfigurowana, błąd jest rejestrowany w pliku dziennika błędów.
• Jeśli metoda jest tak skonfigurowana, błąd zostanie wyświetlony na stronie odpowiedzi.
• Poważne błędy zatrzymają wykonanie strony. Pozostałe pozwolą stronie kontynuować normalne
przetwarzanie.
Zaimplementujmy klasę ErrorHandler w następnym ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Implementacja klasy ErrorHandler
1. Dodaj następujące zmienne konfiguracyjne obsługi błędów do pliku include/config.php:
<?php
// SITE_ROOT contains the full path to the tshirtshop folder
define('SITE_ROOT', dirname(dirname(__FILE__)));
// Application directories
define('PRESENTATION_DIR', SITE_ROOT . '/presentation/');
define('BUSINESS_DIR', SITE_ROOT . '/business/');
// Settings needed to configure the Smarty template engine
define('SMARTY_DIR', SITE_ROOT . '/libs/smarty/');
define('TEMPLATE_DIR', PRESENTATION_DIR . 'templates');
define('COMPILE_DIR', PRESENTATION_DIR . 'templates_c');
define('CONFIG_DIR', SITE_ROOT . '/include/configs');
// These should be true while developing the web site
define('IS_WARNING_FATAL', true);
define('DEBUGGING', true);
// The error types to be reported
define('ERROR_TYPES', E_ALL);
// Settings about mailing the error messages to admin
define('SEND_ERROR_MAIL', false);
define('ADMIN_ERROR_MAIL', 'Administrator@example.com');

define('SENDMAIL_FROM', 'Errors@example.com');
ini_set('sendmail_from', SENDMAIL_FROM);
// By default we don't log errors to a file
define('LOG_ERRORS', false);
define('LOG_ERRORS_FILE', 'c:\\tshirtshop\\errors_log.txt'); // Windows
// define('LOG_ERRORS_FILE', '/home/username/tshirtshop/errors.log'); // Linux
/* Generic error message to be displayed instead of debug info
(when DEBUGGING is false) */
define('SITE_GENERIC_ERROR_MESSAGE', '<h1>TShirtShop Error!</h1>');
?>
2. W folderze tshirtshop utwórz podfolder o nazwie business.
3. W folderze biznesowym utwórz plik o nazwie error_handler.php i napisz następujący kod:
<?php
class ErrorHandler
{
// Private constructor to prevent direct creation of object
private function __construct()
{
}
/* Set user error-handler method to ErrorHandler::Handler method */
public static function SetHandler($errTypes = ERROR_TYPES)
{
return set_error_handler(array ('ErrorHandler', 'Handler'), $errTypes);
}
// Error handler method
public static function Handler($errNo, $errStr, $errFile, $errLine)
{
/* The first two elements of the backtrace array are irrelevant:
- ErrorHandler.GetBacktrace
- ErrorHandler.Handler */
$backtrace = ErrorHandler::GetBacktrace(2);

// Error message to be displayed, logged, or mailed
$error_message = "\nERRNO: $errNo\nTEXT: $errStr" .
"\nLOCATION: $errFile, line " .
"$errLine, at " . date('F j, Y, g:i a') .
"\nShowing backtrace:\n$backtrace\n\n";
// Email the error details, in case SEND_ERROR_MAIL is true
if (SEND_ERROR_MAIL == true)
error_log($error_message, 1, ADMIN_ERROR_MAIL, "From: " .
SENDMAIL_FROM . "\r\nTo: " . ADMIN_ERROR_MAIL);
// Log the error, in case LOG_ERRORS is true
if (LOG_ERRORS == true)
error_log($error_message, 3, LOG_ERRORS_FILE);
/* Warnings don't abort execution if IS_WARNING_FATAL is false
E_NOTICE and E_USER_NOTICE errors don't abort execution */
if (($errNo == E_WARNING && IS_WARNING_FATAL == false) ||
($errNo == E_NOTICE || $errNo == E_USER_NOTICE))
// If the error is nonfatal ...
{
// Show message only if DEBUGGING is true
if (DEBUGGING == true)
echo '<div class="error_box"><pre>' . $error_message . '</pre></div>';
}
else
// If error is fatal ...
{
// Show error message
if (DEBUGGING == true)
echo '<div class="error_box"><pre>'. $error_message . '</pre></div>';
else
echo SITE_GENERIC_ERROR_MESSAGE;
// Stop processing the request

exit();
}
}
// Builds backtrace message
public static function GetBacktrace($irrelevantFirstEntries)
{
$s = '';
$MAXSTRLEN = 64;
$trace_array = debug_backtrace();
for ($i = 0; $i < $irrelevantFirstEntries; $i++)
array_shift($trace_array);
$tabs = sizeof($trace_array) - 1;
foreach ($trace_array as $arr)
{
$tabs -= 1;
if (isset ($arr['class']))
$s .= $arr['class'] . '.';
$args = array ();
if (!empty ($arr['args']))
foreach ($arr['args']as $v)
{
if (is_null($v))
$args[] = 'null';
elseif (is_array($v))
$args[] = 'Array[' . sizeof($v) . ']';
elseif (is_object($v))
$args[] = 'Object: ' . get_class($v);
elseif (is_bool($v))
$args[] = $v ? 'true' : 'false';
else
{

$v = (string)@$v;
$str = htmlspecialchars(substr($v, 0, $MAXSTRLEN));
if (strlen($v) > $MAXSTRLEN)
$str .= '...';
$args[] = '"' . $str . '"';
}
}
$s .= $arr['function'] . '(' . implode(', ', $args) . ')';
$line = (isset ($arr['line']) ? $arr['line']: 'unknown');
$file = (isset ($arr['file']) ? $arr['file']: 'unknown');
$s .= sprintf(' # line %4d, file: %s', $line, $file);
$s .= "\n";
}
return $s;
}
}
?>
Uwaga: W kolejnych częściach dowiesz się więcej o koncepcjach programowania obiektowego i PHP.
Na razie chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na konstruktor klasy, specjalną funkcję o nazwie
__construct(). Jeśli wpiszesz ten kod ręcznie, zauważ, że nazwa funkcji jest poprzedzona dwoma
znakami podkreślenia, a nie jednym. Przeoczenie tego szczegółu jest częstym źródłem błędów w
skryptach PHP 5.
4. Zmodyfikuj plik index.php, aby zawierał nowo utworzony plik error_handler.php i ustaw obsługę
błędów:
<?php
// Include utility files
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'error_handler.php';
// Set the error handler
ErrorHandler::SetHandler();
// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';

5. Świetnie! Właśnie skończyłeś pisać nowy kod obsługi błędów. Przetestujmy to. Najpierw załaduj
stronę internetową w przeglądarce, aby zobaczyć, czy wpisałeś wszystko poprawnie. Jeśli nie
otrzymasz żadnych błędów, przetestuj nowy system obsługi błędów, dodając następującą linię do
index.php:
<?php
// Include utility files
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'error_handler.php';
// Sets the error handler
ErrorHandler::SetHandler();
// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';
// Display the page
$application->display('store_front.tpl');
// Try to load inexistent file
require_once 'inexistent_file.php';
?>
Teraz ponownie załaduj index.php w przeglądarce i podziwiaj swój nowy komunikat o błędzie,
pokazany na rysunku.

Uwaga Nie zapomnij usunąć błędnej linii z index.php przed przejściem dalej.
Jak to działa: Obsługa błędów
Metodą, która przechwytuje błędy witryny i radzi sobie z nimi, jest ErrorHandler::Handler() (znajduje
się w error_handler.php). Kod, który rejestruje funkcję ErrorHandler::Handler() jako tę, która obsługuje

błędy w Twojej witrynie, znajduje się w metodzie ErrorHandler::SetHandler(), która jest wywoływana
w index.php:
/* Ustaw metodę obsługi błędów użytkownika na metodę ErrorHandler::Handler */
publiczna funkcja statyczna SetHandler($errTypes = ERROR_TYPES)
{
return set_error_handler(tablica ('ErrorHandler', 'Handler'), $errTypes);
}
Uwaga: Drugi parametr funkcji set_error_handler() określa zakres błędów, które powinny zostać
przechwycone. E_ALL określa wszystkie rodzaje błędów, w tym błędy E_NOTICE, które należy zgłaszać
podczas tworzenia strony internetowej.
Po wywołaniu ErrorHandler::Handler() tworzy komunikat o błędzie za pomocą metody o nazwie
ErrorHandler::GetBacktrace() i przekazuje komunikat o błędzie do przeglądarki klienta, pliku dziennika,
administratora (pocztą e-mail) lub połączenie tych; zachowanie przekazywania można skonfigurować,
edytując plik config.php. GetBacktrace() pobiera informacje o śladzie wstecznym z funkcji
debug_backtrace() (wprowadzonej w PHP 4.3.0) i zmienia swój format wyjściowy, aby wygenerować
komunikat o błędzie HTML podobny do błędu Java. Nie jest ważne, aby zrozumieć każdy wiersz w
GetBacktrace(), chyba że chcesz spersonalizować ślad wyświetlany w przypadku błędu. Parametr 2
wysłany do GetBacktrace() określa, że wyniki śledzenia wstecznego powinny pomijać pierwsze dwa
wpisy (wywołania ErrorHandler::Handler() i ErrorHandler::GetBacktrace()). Budujesz szczegółowy ciąg
błędu w ErrorHandler::Handler(), w tym informacje o śladzie wstecznym:
$backtrace = ErrorHandler::GetBacktrace(2);
// Error message to be displayed, logged or mailed
$error_message = "\nERRNO: $errNo\nTEXT: $errStr" .
"\nLOCATION: $errFile, line " .
"$errLine, at " . date('F j, Y, g:i a') .
"\nShowing backtrace:\n$backtrace\n\n";
W zależności od opcji konfiguracyjnych z pliku config.php, decydujesz, czy wyświetlić, zarejestrować
i/lub wysłać e-mailem błąd. Tutaj używamy funkcji error_log() PHP, która wie, jak wysłać e-mailem lub
zapisać szczegóły błędu w pliku dziennika:
// Email the error details, in case SEND_ERROR_MAIL is true
if (SEND_ERROR_MAIL == true)
error_log($error_message, 1, ADMIN_ERROR_MAIL, "From: " .
SENDMAIL_FROM . "\r\nTo: " . ADMIN_ERROR_MAIL);
// Log the error, in case LOG_ERRORS is true
if (LOG_ERRORS == true)
error_log($error_message, 3, LOG_ERRORS_FILE);

Uwaga : Aby móc wysyłać błędną wiadomość na konto pocztowe hosta lokalnego (twoja_nazwa@host
lokalny), na komputerze powinien być uruchomiony serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). W
dystrybucji Red Hat (lub Fedora) Linux możesz uruchomić serwer SMTP za pomocą następującego
polecenia:
service sendmail start
Ponadto w systemach Windows należy sprawdzić w Menedżerze usług IIS (Internet Information
Services) domyślny wirtualny serwer SMTP i upewnić się, że jest uruchomiony. Podczas tworzenia
witryny stała DEBUGGING powinna być ustawiona na true, ale po uruchomieniu witryny w środowisku
naturalnym należy zmienić ją na fałsz, co spowoduje wyświetlenie przyjaznego dla użytkownika
komunikatu o błędzie zamiast informacji o debugowaniu w przypadku poważnych błędy i brak
komunikatu do wyświetlenia w przypadku błędów niekrytycznych. Błędy typu E_WARNING są dość
podchwytliwe, ponieważ nie wiesz, który z nich powinien zatrzymać wykonanie żądania. Stała
IS_WARNING_FATAL ustawiona w config.php decyduje o tym, czy ten typ błędu powinien być uważany
za krytyczny dla projektu. Ponadto błędy typu E_NOTICE i E_USER_NOTICE nie są uważane za
krytyczne:
/* Warnings don't abort execution if IS_WARNING_FATAL is false
E_NOTICE and E_USER_NOTICE errors don't abort execution */
if (($errNo == E_WARNING && IS_WARNING_FATAL == false) ||
($errNo == E_NOTICE || $errNo == E_USER_NOTICE))
// If the error is nonfatal ...
{
// Show message only if DEBUGGING is true
if (DEBUGGING == true)
echo '<div class="error_box"><pre>' . $error_message . '</pre></div>';
}
else
// If error is fatal ...
{
// Show error message
if (DEBUGGING == true)
echo '<div class="error_box"><pre>' . $error_message . '</pre></div>';
else
echo SITE_GENERIC_ERROR_MESSAGE;
// Stop processing the request
exit();

}
W kolejnych rozdziałach będziesz musiał ręcznie wyzwalać błędy za pomocą funkcji PHP trigger_error(),
która pozwala określić rodzaj generowanego błędu. Domyślnie generuje błędy E_USER_NOTICE, które
nie są uważane za krytyczne, ale są rejestrowane i zgłaszane przez kod ErrorHandler::Handler().
Przygotowanie bazy danych
Ostatnim krokiem jest utworzenie bazy danych MySQL, chociaż nie będziesz jej używać do następnej
części. Pokażemy Ci, jak utworzyć bazę danych i utworzyć użytkownika z pełnymi uprawnieniami za
pomocą phpMyAdmin dostarczanego z XAMPP, ale możesz użyć innych interfejsów wizualnych, takich
jak Toad (http://www.quest.com/toad-for -mysql) lub nawet konsoli trybu tekstowego MySQL. Zanim
przejdziesz dalej, upewnij się, że masz uruchomiony MySQL. W systemie Windows można uruchomić
MySQL z Panelu sterowania XAMPP, aw systemie Linux zwykle uruchamia się on po uruchomieniu
XAMPP (polecenie uruchomienia XAMPP w systemie Linux to /opt/lamp/lamp start). Postępuj zgodnie
z instrukcjami w ćwiczeniu, aby utworzyć bazę danych i nowe konto użytkownika.
Ćwiczenie: Tworzenie bazy danych tshirtshop i nowego konta użytkownika
1. Załaduj stronę phpMyAdmin w swojej ulubionej przeglądarce internetowej
(http://localhost/phpmyadmin); wpisz tshirtshop w polu tekstowym „Utwórz nową bazę danych”; i
wybierz sortowanie utf8_unicode_ci, jak pokazano na rysunku.

2. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć nową bazę danych. Na ekranie, który się pojawi, zobaczysz
zapytanie SQL użyte przez phpMyAdmin do utworzenia Twojej bazy danych.

Uwaga SQL jest językiem używanym do interakcji z bazą danych. Możesz jednak wykonać wiele zadań,
takich jak tworzenie baz danych i tabel danych, korzystając z interfejsu internetowego, takiego jak
phpMyAdmin, który generuje dla Ciebie zapytania SQL.
3. Teraz dodaj nowego użytkownika do bazy danych. Nasz kod dostępu do poziomu danych uzyska
dostęp do bazy danych TShirtShop przy użyciu danych logowania tego użytkownika. Utworzysz
użytkownika o nazwie tshirtshopadmin (z hasłem tshirtshopadmin), który będzie miał pełny dostęp do
bazy danych TShirtShop, ale nie do żadnej innej bazy danych. Masz więcej alternatyw, aby osiągnąć te
same wyniki. Teraz kliknij zakładkę SQL i wpisz zapytanie SQL pokazane na rysunek.

4. Po wprowadzeniu zapytania SQL, jak pokazano, kliknij przycisk Przejdź. Powinieneś zostać
poinformowany, że zapytanie SQL zostało wykonane pomyślnie

Podsumowanie
Czas położyć nogi na biurku i podziwiać swoją pracę! W tej części poznałeś korzyści płynące z używania
odpowiedniej architektury dla aplikacji. Do tej pory mamy bardzo elastyczną i skalowalną aplikację,
ponieważ nie ma ona dużej funkcjonalności, a prawdziwe korzyści z używania zdyscyplinowanego
sposobu kodowania odczujesz w następnych rozdziałach. Zakodowałeś podstawową, statyczną część
warstwy prezentacji, zaimplementowałeś trochę kodu obsługującego błędy i utworzyłeś bazę danych
tshirtshop, która jest wsparciem dla warstwy danych. W następnej części zaczniesz wdrażać katalog
produktów i dowiesz się dużo o tym, jak dynamicznie generować treści wizualne z wykorzystaniem
danych przechowywanych w bazie danych za pomocą warstwy środkowej oraz inteligentnych i
szybkich elementów sterujących i komponentów w warstwie prezentacji.

Tworzenie katalogu produktów: część 1
Po zapoznaniu się z architekturą trójwarstwową i zaimplementowaniu części strony głównej witryny,
możesz rozpocząć tworzenie katalogu produktów TShirtShop. Ponieważ katalog produktów składa się
z wielu komponentów, utworzysz go w dwóch częściach . Tu utworzysz pierwszą tabelę danych,
zaimplementujesz metody dostępu w warstwie środkowej i nauczysz się radzić sobie z warstwą danych.
Pod koniec w końcu będziesz miał coś dynamicznego, wygenerowane na Twojej stronie internetowej.
W Części 5 zakończysz tworzenie katalogu produktów, dodając obsługę kategorii, list produktów,
strony szczegółów produktu i nie tylko!
Główne tematy, które omówimy to:
• Analiza struktury katalogu produktów i funkcjonalności, które powinien wspierać
• Tworzenie struktur bazy danych dla katalogu i warstwy danych katalogu
• Implementacja obiektów warstwy biznesowej wymaganych do uruchomienia katalogu
• Wdrożenie funkcjonalnego interfejsu użytkownika dla katalogu produktów
Pokazywanie odwiedzającym, co masz
Jedną z podstawowych funkcji wymaganych w każdym e-sklepie jest umożliwienie odwiedzającemu
łatwego przeglądania produktów. Wyobraź sobie, jak wyglądałby Amazon.com bez doskonałego
katalogu produktów! Niezależnie od tego, czy odwiedzający szukają czegoś konkretnego, czy tylko
przeglądają, ważne jest, aby upewnić się, że ich doświadczenia z Twoją witryną są przyjemne. W końcu
chcesz, aby Twoi goście znajdowali to, czego szukają, tak łatwo i bezboleśnie, jak to tylko możliwe.
Dlatego warto dodać do witryny funkcję wyszukiwania, a także znaleźć sprytny sposób na
uporządkowanie produktów w kategorie, aby można było do nich szybko i intuicyjnie uzyskać dostęp.
W zależności od wielkości sklepu może wystarczyć pogrupowanie produktów w kilka kategorii, ale jeśli
produktów jest dużo, będziesz musiał znaleźć jeszcze więcej sposobów kategoryzowania i
ustrukturyzowania katalogu produktów. Ustalenie struktury katalogu jest jednym z pierwszych zadań
do wykonania w tym rozdziale. Należy pamiętać, że w profesjonalnym podejściu szczegóły te zostałyby
ustalone przed rozpoczęciem kodowania podczas tworzenia dokumentu wymagań dla projektu.
Jednak na nasze potrzeby wolimy zajmować się sprawami pojedynczo. Po ustaleniu struktury katalogu
zaczniesz pisać kod, który sprawi, że katalog będzie działał zgodnie z planem.
Jak wygląda katalog produktów?
Dzisiejsi internauci są bardziej wymagający niż kiedyś. Oczekują szybkiego znalezienia informacji na
temat dowolnego produktu lub usługi, jaki mają na myśli, a jeśli ich nie znajdą, prawdopodobnie pójdą
do konkurencji, zanim dadzą witrynie drugą szansę. Oczywiście nie chcesz, aby przytrafiło się to Twoim
odwiedzającym, dlatego musisz ustrukturyzować katalog tak, aby był jak najbardziej intuicyjny i
pomocny. Ponieważ e-sklep wystartuje z około 100 produktami, a w przyszłości prawdopodobnie
będzie ich znacznie więcej, nie wystarczy pogrupować ich w kategorie. Sklep ma również kilka działów,
a każdy dział będzie zawierał szereg kategorii. Do każdej kategorii może być dołączona dowolna liczba
produktów.
Uwaga : W dalszej części utworzysz również administracyjną część witryny internetowej, często
nazywaną panelem sterowania, która umożliwia klientowi aktualizowanie danych działów, kategorii i
produktów. Do tego czasu będziesz ręcznie wypełniać bazę danych danymi.

Innym szczególnie ważnym szczegółem, o którym należy pomyśleć, jest to, czy kategoria może istnieć
w więcej niż jednym dziale i czy produkt może istnieć w więcej niż jednej kategorii. Jak można się
domyślać, jest to decyzja, która ma wpływ na sposób kodowania katalogu produktów, dlatego w tej
sprawie należy skonsultować się z klientem. W katalogu produktów TShirtShop każda kategoria może
istnieć tylko w jednym dziale, ale produkt może istnieć w więcej niż jednej kategorii. Na przykład w
naszym katalogu produkt Kat Over New Moon pojawi się zarówno w kategorii Animal, jak i Christmas.
Ta decyzja będzie miała wpływ na sposób, w jaki zaprojektujesz bazę danych, a my zwrócimy uwagę na
te implikacje, gdy tam dotrzemy. Wreszcie, oprócz pogrupowania produktów w kategorie, chcesz
również mieć polecane produkty. W przypadku tej witryny internetowej produkt może być
prezentowany na stronie głównej lub na stronach działów. W następnej sekcji przedstawiono kilka
zrzutów ekranu, które to wyjaśniają.
Podgląd katalogu produktów
Mimo że w pełni funkcjonalny katalog produktów będzie gotowy do końca Cczęści 5, przyjrzenie się
mu teraz da lepsze wyobrażenie o tym, dokąd zmierzasz. Na rysunku widać stronę główną TShirtShop
i dwa polecane produkty.

Zwróć uwagę na listę działów w lewym górnym rogu strony. Lista działów jest generowana dynamicznie
na podstawie danych zebranych z bazy danych; zaimplementujesz listę działów tu. Gdy odwiedzający
witrynę klikną dział na liście działów, przechodzą do strony głównej określonego działu. Spowoduje to
zastąpienie w sklepie listy produktów polecanych w katalogu stroną zawierającą informacje
specyficzne dla wybranego działu - w tym listę polecanych produktów dla tego działu. Na rysunku
widać stronę, która pojawi się po kliknięciu działu sezonowego.

Pod listą działów możesz teraz zobaczyć listę kategorii należących do wybranego działu. Po prawej
stronie ekranu widoczna jest nazwa wybranego działu, jego opis oraz polecane produkty. Gdy dana
strona musi wyświetlać większą liczbę produktów niż określona wartość, produkty zostaną podzielone
na więcej podstron i pojawi się pager umożliwiający nawigację między tymi stronami. Możesz zobaczyć
ten pager na rysunku. Zdecydowaliśmy się wyświetlić tylko polecane produkty na stronie działu i
pozwolić odwiedzającym przeglądać wszystkie produkty, przechodząc do stron kategorii. Na stronie
działu tekst nad listą produktów jest opisem wybranego działu, co oznacza, że będziesz musiał
przechowywać zarówno nazwę, jak i opis każdego działu w bazie danych. Podczas wybierania kategorii
z listy kategorii, wszystkie jej produkty są wymienione wraz z tytułem kategorii i opisem. Kliknięcie na
zdjęcie lub tytuł produktu przeniesie Cię do strony szczegółów produktu, którą możesz zobaczyć na
rysunku 4-3. Pola działów i kategorii muszą zachować swój stan po wybraniu produktu; jest to pomoc
nawigacyjna dla zwiedzającego. Pojawia się również link Kontynuuj zakupy, który pomaga
odwiedzającemu wrócić do strony, którą odwiedził przed wybraniem produktu.

Po wybraniu kategorii wyświetlane są wszystkie jej produkty - nie widzisz już polecanych produktów.
Zauważ, że tekst opisu również się zmienia. Tym razem jest to opis wybranej kategorii.
Mapa drogowa dla tej części
Jak widać, katalog produktów, choć niezbyt skomplikowany, zawiera więcej części, które trzeba
omówić. W tym rozdziale utworzysz tylko listę działów.

Lista działów będzie pierwszymi dynamicznie generowanymi danymi w Twojej witrynie (nazwy działów
zostaną wyodrębnione z bazy danych). W tym rozdziale zaimplementujesz tylko listę działów na stronie
internetowej. Gdy zrozumiesz, jak działa ta lista, będziesz w stanie szybko zaimplementować inne
komponenty katalogu produktów z Części 5. Wcześniej omówiliśmy trójwarstwową architekturę,
której będziesz używać do implementacji aplikacji internetowej. Część serwisu zawierająca katalog
produktów nie jest wyjątkiem od reguły, a jej elementy (w tym lista działów) zostaną rozłożone na
trzech warstwach logicznych. Rysunek przedstawia podgląd tego, co utworzysz w tym rozdziale na
każdym poziomie, aby uzyskać funkcjonalną listę działów.

Do tej pory tylko trochę bawiłeś się z warstwami prezentacji i biznesu. Teraz, podczas tworzenia
katalogu, w końcu poznasz ostatnią warstwę i będziesz dalej pracować z bazą danych tshirtshop (w
zależności od tego, kogo zapytasz, magazyn danych może, ale nie musi być uważany za integralną część
architektury trójwarstwowej).
To są główne kroki, które podejmiesz, aby mieć własną, dynamicznie generowaną listę działów.
Pamiętaj, że zaczynasz od bazy danych i przechodzisz do warstwy prezentacji:
1. Utwórz tabelę działów w bazie danych. Ta tabela będzie przechowywać dane dotyczące działów
sklepu. Przed dodaniem tej tabeli poznasz podstawowe koncepcje pracy z relacyjnymi bazami danych.
2. Napisz procedurę składowaną MySQL o nazwie catalog_get_departments_list, która zwraca
identyfikatory i nazwy departamentów z tabeli departamentów. Skrypty PHP wywołają tę procedurę
składowaną, aby wygenerować listę działów dla gościa. Procedury składowane MySQL są logicznie
zlokalizowane w warstwie danych aplikacji. W tym kroku dowiesz się, jak rozmawiać z relacyjną bazą
danych za pomocą SQL.

3. Utwórz klasę DatabaseHandler, która będzie twoją klasą pomocniczą wykonującą typowe operacje
interakcji z bazą danych. DatabaseHandler jest klasą opakowującą dla niektórych metod PDO i zawiera
spójne techniki obsługi błędów, które radzą sobie z błędami związanymi z bazą danych.
4. Utwórz składniki warstwy biznesowej listy działów (klasa Catalog i jej metoda GetDepartments()).
Zobaczysz, jak komunikować się z bazą danych za pośrednictwem klasy pomocniczej DatabaseHandler,
aby pobrać niezbędne dane.
5. Zaimplementuj szablon oparty na komponentach listy_działów Smarty, wtyczkę
load_presentation_object Smarty, która skleja szablony i powiązane z nimi obiekty prezentacji. Obiekt
prezentacji DepartmentList jest wymagany przez szablon działów_listy.
Zacznijmy więc od stworzenia tabeli działów.
Przechowywanie informacji z katalogu
Zdecydowana większość aplikacji internetowych, nie stanowiąc wyjątku dla witryn e-commerce, żyje
wokół danych, którymi zarządza. Analiza i zrozumienie danych, które musisz przechowywać i
przetwarzać, jest niezbędnym krokiem do pomyślnego ukończenia projektu. Typowym rozwiązaniem
do przechowywania danych dla tego rodzaju aplikacji jest relacyjna baza danych. Nie jest to jednak
wymagane - masz swobodę tworzenia własnej warstwy dostępu do danych i posiadanie dowolnego
rodzaju struktur danych, które chcesz obsługiwać w swojej aplikacji.
Uwaga : W niektórych szczególnych przypadkach może być preferowane przechowywanie danych w
plikach tekstowych lub plikach XML zamiast w bazach danych, ale te rozwiązania generalnie nie są
odpowiednie dla aplikacji takich jak TShirtShop, więc nie będziemy ich omawiać w tej książce . Jednak
dobrze jest znać swoje możliwości.
Chociaż nie piszemy o bazach danych ani projektowaniu relacyjnych baz danych, dowiesz się
wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć katalog produktów i sprawić, by działał. Zasadniczo
relacyjna baza danych składa się z tabel danych i istniejących między nimi relacji. Ponieważ w tym
rozdziale będziesz pracować z pojedynczą tabelą danych, omówimy tylko teorię bazy danych, która
odnosi się do tabeli jako oddzielnego, indywidualnego elementu bazy danych. W następnym rozdziale,
kiedy dodasz inne tabele do obrazu, przyjrzymy się bliżej teorii relacyjnych baz danych, analizując
wzajemne relacje między tabelami i sposób, w jaki MySQL pomaga radzić sobie z tymi relacjami.
Uwaga: W rzeczywistych sytuacjach prawdopodobnie zaprojektowałbyś całą bazę danych (lub
przynajmniej wszystkie tabele związane z tworzoną funkcją) od samego początku. W tej książce
postanowiliśmy podzielić rozwój na dwa rozdziały, aby zachować lepszą równowagę między teorią a
praktyką.
Zacznijmy więc od odrobiny teorii, po której utworzysz tabelę danych działu i resztę wymaganych
komponentów:
Zrozumienie tabel danych
Ta sekcja zawiera krótką lekcję dotyczącą bazy danych obejmującą podstawowe informacje potrzebne
do projektowania prostych tabel danych. Pokrótce omówimy główne części składające się na tabelę
bazy danych:
• Klucze podstawowe
• Typy danych MySQL

• Kolumny UNIQUE
• Kolumny NOT NULL i wartości domyślne
• Kolumny autoinkrementacji
• Indeksy
Tabela danych składa się z kolumn i wierszy. Kolumny są również nazywane polami, a wiersze są
czasami nazywane rekordami. Ponieważ ten rozdział dotyczy jedynej listy działów, wystarczy utworzyć
jedną tabelę danych: tabelę działów. Ta tabela będzie przechowywać dane Twoich działów i jest jedną
z najprostszych tabel, z którymi będziesz pracować. Za pomocą interfejsu konsoli klienta MySQL można
łatwo utworzyć tabelę danych w bazie danych, jeśli wiesz na pewno, jakie dane będą przechowywane.
Projektując tabelę, należy wziąć pod uwagę, które pola powinna zawierać i jakie typy danych powinny
być używane w tych polach. Oprócz typu danych pola należy wziąć pod uwagę kilka innych właściwości,
o których dowiesz się na kolejnych stronach. Aby określić, które pola są potrzebne w tabeli
departamentów, zapisz kilka przykładów rekordów, które będą przechowywane w tej tabeli. Pamiętaj
z poprzednich rysunków, że nie ma zbyt wielu informacji o dziale - wystarczy nazwa i opis każdego
działu. Tabela zawierająca dane wydziałów może wyglądać jak na rysunku (tabela zostanie
zaimplementowana w bazie danych później, po omówieniu teorii).

Z tabeli takiej jak ta, nazwy zostałyby wyodrębnione w celu wypełnienia listy w lewej górnej części
strony internetowej, a opisy byłyby używane jako nagłówki listy polecanych produktów.
Klucze podstawowe
Sposób, w jaki pracujesz z tabelami danych w relacyjnej bazie danych, różni się nieco od sposobu, w
jaki zwykle pracujesz na papierze. Podstawowym wymaganiem w relacyjnych bazach danych jest to, że
każdy wiersz danych w tabeli musi być jednoznacznie identyfikowalny. Ma to sens, ponieważ zwykle
zapisujesz rekordy w bazie danych, aby móc je później odzyskać; jednak nie zawsze możesz to zrobić,
jeśli w każdym wierszu tabeli nie ma czegoś, co czyni go wyjątkowym. Załóżmy na przykład, że dodajesz
kolejny rekord do tabeli departamentów pokazanej wcześniej na rysunku, dzięki czemu wygląda jak
tabela pokazana na rysunku.

Spójrz na tę tabelę i powiedz mi opis działu sezonowego! Tak, mamy problem - mamy dwa działy o tej
samej nazwie Sezonowy (nazwa nie jest unikalna). Jeśli zapytasz tabelę za pomocą kolumny nazwy,
otrzymasz dwa wyniki. Czasami uzyskanie wielu wyników dla zapytania jest tym, czego oczekujesz, ale
innym razem chcesz, aby wiersze były jednoznacznie identyfikowalne w zależności od wartości
kolumny, która ma być unikatowa. Problem ten jest rozwiązywany w świecie projektowania
relacyjnych baz danych przy użyciu koncepcji klucza podstawowego, który pozwala jednoznacznie
zidentyfikować konkretny wiersz z wielu wierszy. Technicznie rzecz biorąc, klucz podstawowy nie jest

samą kolumną. Zamiast tego KLUCZ PODSTAWOWY jest ograniczeniem, które po zastosowaniu w
kolumnie gwarantuje, że kolumna będzie miała unikatowe wartości w całej tabeli. Ograniczenia to
reguły mające zastosowanie do tabel danych i stanowiące część reguł integralności danych w bazie
danych. Baza danych dba o własną integralność i dba o to, aby te reguły nie zostały złamane. Jeśli na
przykład spróbujesz dodać dwie identyczne wartości dla kolumny, która ma ograniczenie PRIMARY KEY,
baza danych odrzuci operację i wygeneruje błąd. Aby to pokazać, przeprowadzimy kilka
eksperymentów w dalszej części.
Uwaga: Klucz podstawowy nie jest kolumną, ale ograniczeniem, które stosuje się do tej kolumny;
jednak od teraz i dla wygody, odnosząc się do klucza podstawowego, będziemy mówić o kolumnie, do
której zastosowano ograniczenie PRIMARY KEY.
Wracając do przykładu, ustawienie kolumny nazwy jako klucza podstawowego tabeli działów
rozwiązałoby problem, ponieważ dwa działy nie mogłyby mieć tej samej nazwy. Jeśli nazwa jest
kluczem podstawowym tabeli działów, wyszukiwanie produktu o określonej nazwie zawsze da
dokładnie jeden wynik, jeśli nazwa istnieje, lub brak wyników, jeśli żaden rekord nie ma określonej
nazwy.
Wskazówka: to zdrowy rozsądek, ale trzeba powiedzieć: kolumna klucza głównego nigdy nie pozwoli
na wartości NULL.
Alternatywnym rozwiązaniem, zazwyczaj preferowanym, jest umieszczenie w tabeli dodatkowej
kolumny, zwanej kolumną ID, która pełni rolę klucza podstawowego. Z kolumną ID tabela
departamentów wyglądałaby jak na rysunku.

Kolumna klucza podstawowego nosi nazwę id_wydziału. Użyjemy tej konwencji nazewnictwa dla
kolumn kluczy podstawowych we wszystkich tworzonych przez nas tabelach danych. W tym
scenariuszu posiadanie działów o tej samej nazwie jest teraz dopuszczalne, ponieważ miałyby różne
identyfikatory. (Aby zabezpieczyć się przed unikalnymi wartościami kolumn dla kolumn, które nie są
kluczem podstawowym, musisz użyć ograniczenia UNIQUE, które jest omówione dalej). Istnieją dwa
główne powody, dla których lepiej jest utworzyć oddzielną liczbową kolumnę klucza podstawowego
niż używać nazwa (lub inna istniejąca kolumna) jako klucz podstawowy:
Wydajność: Silnik bazy danych znacznie szybciej obsługuje operacje sortowania i wyszukiwania w
przypadku wartości liczbowych niż w przypadku ciągów. Staje się to jeszcze bardziej istotne w
kontekście pracy z wieloma powiązanymi tabelami, które trzeba często łączyć.
Zmiana nazwy działu: Jeśli musisz polegać na tym, że wartość identyfikatora jest stabilna w czasie,
utworzenie sztucznego klucza rozwiązuje problem, ponieważ jest mało prawdopodobne, że
kiedykolwiek będziesz chciał zmienić identyfikator.
Na rysunku klucz podstawowy składa się z jednej kolumny, ale nie jest to wymagane. Jeśli klucz
podstawowy jest ustawiony w więcej niż jednej kolumnie, grupa kolumn klucza podstawowego
(traktowana jako jednostka) na pewno jest unikatowa, ale poszczególne kolumny tworzące klucz
podstawowy mogą mieć powtarzające się wartości w tabeli. W Części 5 zobaczysz przykład
wielowartościowego klucza podstawowego. Na razie wystarczy wiedzieć, że istnieją.

Uwaga: Zastosowanie ograniczenia KLUCZ PODSTAWOWY do pola powoduje również wygenerowanie
domyślnie utworzonego na nim unikatowego indeksu. Indeksy to obiekty, które poprawiają wydajność
wielu operacji na bazach danych, znacznie przyspieszając działanie aplikacji WWW (więcej na ten temat
dowiesz się w dalszej części tego rozdziału, w sekcji „Indeksy”).
Unikalne kolumny
UNIQUE to kolejny rodzaj ograniczenia, które można zastosować do kolumn tabeli. To ograniczenie jest
podobne do ograniczenia PRIMARY KEY, ponieważ nie zezwala na duplikowanie danych w kolumnie.
Mimo to istnieją różnice. Chociaż istnieje tylko jedno ograniczenie PRIMARY KEY na tabelę, możesz
mieć tyle ograniczeń UNIQUE, ile chcesz. Kolumny z ograniczeniem UNIQUE są przydatne, gdy masz już
klucz podstawowy, ale nadal masz kolumny (lub grupy kolumn), dla których chcesz mieć unikatowe
wartości. Możesz ustawić unikatową nazwę w tabeli działów, jeśli chcesz zabronić powtarzania
wartości. Oto fakty, o których należy pamiętać o ograniczeniach UNIQUE:
• Ograniczenie UNIQUE zabrania posiadania identycznych wartości w polu.
• W tabeli danych może znajdować się więcej niż jedno pole UNIQUE.
• Pole UNIQUE może akceptować wartości NULL, w takim przypadku zaakceptuje dowolną ich liczbę.
• Indeksy są tworzone automatycznie w kolumnach UNIQUE i PRIMARY KEY.
Kolumny i typy danych
Każda kolumna w tabeli ma określony typ danych. Patrząc na tabelę działów pokazaną na rysunku,
można zauważyć, że id_działu ma typ danych liczbowych, podczas gdy nazwa i opis zawierają tekst.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wiele typów danych obsługiwanych przez MySQL Server, aby móc
podejmować prawidłowe decyzje dotyczące tworzenia tabel. Tabela nie jest wyczerpującą listą typów
danych MySQL, ale koncentruje się na głównych typach, z którymi możesz się spotkać w swoim
projekcie.
Typ danych : Rozmiar w bajtach : Opis i uwagi
int : 4 : Przechowuje liczby całkowite od –2147483648 do 2147483647. Pokrewne typy to bigint,
mediumint, smallint i tinyint. Typ danych bitowych może przechowywać wartości 0 i 1.
decimal (M,N) : M+2 bajty, jeśli N > 0 : Jeden znak na każdą cyfrę wartości, przecinek dziesiętny (jeśli
skala jest większa niż 0) i znak ujemny (dla liczb ujemnych).
: M+1 bajtów, jeśli N = 0 : decimal to numeryczny typ danych, którego będziesz używać do
przechowywania informacji pieniężnych ze względu na ich dokładną precyzję. Aby zachować
dokładność dziesiętną tych liczb, MySQL przechowuje wartości dziesiętne wewnętrznie jako ciągi. M
reprezentuje precyzję (liczbę znaczących cyfr dziesiętnych, które będą przechowywane dla wartości),
a N to skala (liczba cyfr po przecinku). Jeśli N wynosi 0, system dziesiętny przechowuje tylko wartości
całkowite.
datetime : 8 bytes : Obsługuje dane daty i godziny od 1000-01-01 00:00:00 do 9999-12-31 23:59:59.
varchar : zmienna : Przechowuje dane znakowe o zmiennej długości od 0 do 65 535. Ustawiony wymiar
reprezentuje maksymalną długość ciągów, które może przyjąć.
text (blob) : L+2 bajty, gdzie L < 2^16 : Kolumna o maksymalnej długości 65 535 (2^16 – 1 znaków).

Wskazówka: Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych szczegółów dotyczących MySQL lub
PHP, w tym typów danych MySQL, zawsze możesz zapoznać się z artykułem Beginning PHP and MySQL
5: From Novice to Professional, wydanie drugie (Apress, 2006) W. Jasona Gilmore'a. doskonałe
odniesienie.
Aby tabela była krótka, pod nagłówkiem Typ danych wymieniliśmy typy używane w tym projekcie,
podczas gdy podobne typy danych są wyjaśnione pod nagłówkami Opis i Uwagi. Nie musisz
zapamiętywać listy, ale powinieneś zorientować się, jakie typy danych są dostępne.
Pamiętaj, że w nazwach typów danych nie jest rozróżniana wielkość liter, więc możesz zobaczyć je
inaczej pisane wielkimi literami w zależności od używanego programu konsoli bazy danych. Wróćmy
teraz do tabeli działów i określmy, jakich typów danych użyć. Nie martw się, że nie masz jeszcze tabeli
w swojej bazie danych; stworzysz to trochę później. Rysunek przedstawia pola tabeli departamentów.
Department_id to typ danych int, a nazwa i opis to typy danych varchar.

W przypadku varchar skojarzony wymiar - na przykład w varchar(100) - reprezentuje maksymalną
długość przechowywanych ciągów. Wybierzemy 100 znaków dla nazwy działu i 1000 dla opisu. Rekord
całkowity, jak pokazano w tabeli, zawsze zajmuje 4 bajty.
Kolumny NOT NULL i wartości domyślne
Dla każdej kolumny tabeli możesz określić, czy może mieć wartość NULL. Najlepsza i najkrótsza definicja
NULL to „nieokreślony”. Na przykład w tabeli działu naprawdę wymagane są tylko identyfikator_działu
i nazwa, podczas gdy opis jest opcjonalny - co oznacza, że możesz dodać nowy dział bez podawania
jego opisu. Jeśli dodasz nowy wiersz danych bez podawania wartości dla kolumn, które zezwalają na
wartości null, zostanie dla nich automatycznie podawana wartość NULL. Szczególnie w przypadku
danych znakowych istnieje subtelna różnica między wartością NULL a wartością pustą. Jeśli dodasz
produkt z pustym ciągiem w jego opisie, oznacza to, że faktycznie ustawiłeś wartość jego opisu; jest to
pusty ciąg, a nie niezdefiniowana (NULL) wartość. Pole klucza podstawowego nigdy nie zezwala na
wartości NULL. W przypadku pozostałych kolumn to Ty decydujesz, które pola są wymagane, a które
nie. W niektórych przypadkach zamiast zezwalać na wartości NULL, wolisz określić wartości domyślne.
W ten sposób, jeśli wartość nie jest określona podczas tworzenia nowego wiersza, zostanie
dostarczona z wartością domyślną. Wartość domyślna może być wartością literału (na przykład 0 dla
kolumny wynagrodzeń lub „nieznane” dla kolumny opisu), wartością systemową lub funkcją.
Kolumny autoinkrementacji
Kolumny autoinkrementacji są automatycznie numerowanymi kolumnami. Gdy kolumna jest
ustawiona jako kolumna autoinkrementacji, MySQL automatycznie dostarcza dla niej wartości podczas
wstawiania nowych rekordów do tabeli. Zwykle jeśli max jest największą wartością aktualnie w tabeli
dla tej kolumny, to następną wygenerowaną wartością będzie max + 1. W ten sposób generowane
wartości są zawsze unikalne, co czyni je szczególnie użytecznymi w połączeniu z ograniczeniem
PRIMARY KEY . Wiesz już, że klucze podstawowe są używane w kolumnach, które jednoznacznie
identyfikują każdy wiersz tabeli. Jeśli ustawisz kolumnę klucza podstawowego, aby była również

kolumną autoinkrementacji, serwer MySQL automatycznie wypełni tę kolumnę wartościami podczas
dodawania nowych wierszy (innymi słowy, generuje nowe identyfikatory), zapewniając, że wartości są
unikalne. Podczas ustawiania kolumny autoinkrementacji, pierwsza wartość, jaką serwer MySQL
zapewnia dla tej kolumny, to 1, ale możesz to zmienić przed dodaniem danych do tabeli za pomocą
instrukcji SQL podobnej do następującej:
ALTER TABLE twoja_nazwa_tabeli AUTO_INCREMENT = 1234;
W ten sposób serwer MySQL zacznie generować wartości z liczbą 1234. Struktura tabeli, którą widziałeś
na Rysunku, pokazuje, że id_działu w tabeli działu jest kolumną z autoinkrementacją.
Uwaga: W przeciwieństwie do innych serwerów baz danych MySQL nadal umożliwia ręczne określenie
pola autonumerowanego podczas dodawania nowych wierszy, jeśli chcesz.
Indeksy
Indeksy są związane z dostrajaniem wydajności MySQL, więc wymienimy je tutaj tylko pokrótce.
Indeksy to obiekty bazy danych, które mają na celu zwiększenie ogólnej szybkości operacji na bazie
danych. Indeksy działają przy założeniu, że zdecydowana większość operacji na bazie danych to
operacje odczytu. Indeksy zwiększają szybkość operacji wyszukiwania, ale spowalniają operacje
wstawiania, usuwania i aktualizowania. Zwykle korzyści wynikające z używania indeksów znacznie
przewyższają wady. W tabeli można utworzyć jeden lub więcej indeksów, przy czym każdy indeks działa
na jednej kolumnie lub na zestawie kolumn. Gdy tabela jest indeksowana w określonej kolumnie, jej
wiersze są indeksowane lub fizycznie uporządkowane na podstawie wartości tej kolumny i typu
indeksu. To sprawia, że operacje wyszukiwania w tej kolumnie są bardzo szybkie. Jeśli na przykład
indeks istnieje na identyfikator_działu, a następnie wyszukasz dział o wartości ID 934, wyszukiwanie
zostanie wykonane bardzo szybko. Wadą indeksów jest to, że mogą spowalniać operacje bazy danych,
które dodają nowe wiersze lub aktualizują istniejące, ponieważ indeks musi zostać zaktualizowany (lub
uporządkowane wiersze tabeli) za każdym razem, gdy te operacje mają miejsce. Należy pamiętać o
następujących kwestiach dotyczących indeksów:
• Indeksy znacznie zwiększają operacje wyszukiwania w bazie danych, ale spowalniają operacje
zmieniające bazę danych (operacje usuwania, aktualizacji i wstawiania).
• Zbyt duża liczba indeksów może spowolnić ogólną wydajność bazy danych. Ogólną zasadą jest
ustawienie indeksów na kolumny często używane w klauzulach WHERE, ORDER BY i GROUP BY lub
używane w sprzężeniach tabel.
• Domyślnie unikatowe indeksy są tworzone automatycznie w kolumnach tabeli kluczy podstawowych.
Możesz użyć dedykowanych narzędzi do testowania wydajności bazy danych w warunkach stresowych
z określonymi indeksami i bez nich; w rzeczywistości poważny administrator baz danych będzie chciał
przeprowadzić niektóre z tych testów, zanim zdecyduje się na zwycięską kombinację dla indeksów.
Tworzenie działu Tabela
Bazę danych tshirtshop utworzyłeś w Części 3. W poniższym ćwiczeniu dodasz do niej tabelę działów
za pomocą interfejsu klienta sieciowego phpMyAdmin.
Uwaga : Alternatywnie można użyć skryptów SQL z sekcji Kod źródłowy/Pobieranie witryny
internetowej Apress, aby utworzyć i wypełnić tabelę działów. Skrypty do tworzenia bazy danych można
znaleźć w folderze Database dla tego rozdziału w kodzie do pobrania do tej książki. Pliki można również
znaleźć na stronach internetowych autorów.

Ćwiczenie: Tworzenie działu Tabela
1.
Wskaż
swoją
przeglądarkę
internetową
na
swoją
lokalizację
phpMyAdmin
(http://localhost/phpmyadmin/), tak jak zrobiłeś to podczas tworzenia bazy danych tshirtshop.
2. Wybierz bazę danych tshirtshop z pola kombi Baza danych po lewej stronie okna. Wpisz dział w polu
tekstowym Nazwa w sekcji „Utwórz nową tabelę w bazie danych tshirtshop” i wpisz 3 w polu
tekstowym „Liczba pól”, jak pokazano na rysunku.

3. Kliknij Idź. Zostanie wyświetlony ekran, na którym należy określić szczegóły dla każdej z trzech
kolumn tabeli, jak pokazano na rysunku.

Jeśli wolisz samodzielnie wpisać kod SQL zamiast korzystać z wizualnego kreatora phpMyAdmin, oto
kod, którego potrzebujesz (możesz go również znaleźć w pobranym kodzie źródłowym):
-- Create deparment table
CREATE TABLE `department` (
`department_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(100) NOT NULL,
`description` VARCHAR(1000),
PRIMARY KEY (`department_id`)
) ENGINE=MyISAM;
4. Kliknij Zapisz. Zostanie wyświetlona strona z wieloma szczegółami dotyczącymi właśnie utworzonej
tabeli. Można tam zobaczyć kod SQL, który został wygenerowany w celu utworzenia tabeli i różne inne
szczegóły, takie jak potwierdzenie, że indeks rzeczywiście został utworzony automatycznie dla pola
klucza podstawowego.
5. Teraz możesz dodać przykładowe dane do tabeli działów. Kliknij kartę SQL, wpisz następujące
zapytanie, a następnie kliknij przycisk Przejdź, aby je wykonać. Polecenie powinno dodać trzy rekordy
do utworzonej wcześniej tabeli działów.
-- Populate department table
INSERT INTO `department` (`department_id`, `name`, `description`) VALUES
(1, 'Regional', 'Proud of your country? Wear a T-shirt with a national
symbol stamp!'),
(2, 'Nature', 'Find beautiful T-shirts with animals and flowers in our
Nature department!'),
(3, 'Seasonal', 'Each time of the year has a special flavor. Our seasonal
T-shirts express traditional symbols using unique postal stamp pictures.');
Jak to działa: tworzenie tabel danych MySQL
Właśnie stworzyłeś swoją pierwszą tabelę bazy danych! Wypełniłeś również tabelę pewnymi danymi
za pomocą polecenia INSERT SQL, którego używamy do dodawania rekordów do tabeli bazy danych.
Więcej na ten temat dowiesz się wkrótce. Jak widać, gdy tylko masz jasny obraz struktury tabeli,
stosunkowo łatwo jest użyć interfejsu internetowego phpMyAdmin, aby utworzyć ją w swojej bazie
danych. Przejdźmy dalej!
Komunikacja z bazą danych
Teraz, gdy masz już tabelę wypełnioną danymi, zróbmy z nią coś pożytecznego! Ostatecznym celem tej
tabeli jest pobranie listy nazw działów ze strony PHP i wypełnienie szablonu Smarty tą listą. Aby uzyskać
dane z bazy danych, najpierw musisz wiedzieć, jak komunikować się z bazą danych. Relacyjne bazy
danych rozumieją dialekty i warianty SQL. Zwykłym sposobem komunikowania się z MySQL jest
napisanie polecenia SQL, wysłanie go do serwera MySQL i odzyskanie wyników. W praktyce, jak

zobaczysz później, wolimy scentralizować kod dostępu do danych za pomocą procedur składowanych
MySQL, ale zanim będziesz mógł się o nich dowiedzieć, musisz znać podstawy SQL.
Strukturalny język zapytań (SQL)
SQL to język używany do komunikacji z nowoczesnymi relacyjnymi systemami zarządzania bazami
danych (RDBMS). Jednak nie widzieliśmy jeszcze systemu baz danych, który obsługuje dokładnie
standardy SQL 99 i SQL 2003. Oznacza to, że w wielu przypadkach kod SQL działający z jedną bazą
danych nie będzie działał z drugą. Obecnie MySQL obsługuje większość SQL 92 i ważną część SQL 99.
Najczęściej używane polecenia SQL to SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE. Polecenia te umożliwiają
wykonanie najbardziej podstawowych operacji na bazie danych. Podstawowa składnia tych poleceń
jest bardzo prosta, jak zobaczysz na kolejnych stronach. Pamiętaj jednak, że SQL jest bardzo
elastycznym i potężnym językiem i może być używany do tworzenia znacznie bardziej
skomplikowanych i potężnych zapytań niż to, co widzisz tutaj. Więcej dowiesz się podczas tworzenia
strony internetowej, ale na razie rzućmy okiem na podstawową składnię
SELECT
Instrukcja SELECT służy do wysyłania zapytań do bazy danych i pobierania wybranych danych, które
spełniają określone kryteria. Jego podstawowa struktura to
SELECT <lista kolumn>
[OD <nazwy tabel>]
[GDZIE <warunki ograniczające>]
Uwaga : Polecenia i zapytania SQL są pisane wielkimi literami dla zapewnienia spójności i
przejrzystości, chociaż w SQL nie jest rozróżniana wielkość liter. Klauzule WHERE i FROM pojawiają się
w nawiasach, ponieważ są opcjonalne.
Następujące polecenie zwraca nazwę działu, którego identyfikator_działu wynosi 1. W twoim
przypadku zwrócona wartość to Regional, ale nie otrzymasz żadnych wyników, jeśli nie ma działu o
identyfikatorze 1.
SELECT name FROM department WHERE department_id = 1;
Wskazówka : Możesz łatwo przetestować te zapytania, aby upewnić się, że faktycznie działają,
używając interfejsu konsoli MySQL lub phpMyAdmin.
Jeśli chcesz, aby zwrócono więcej kolumn, po prostu wypisz je oddzielone przecinkami. Możesz też
użyć gwiazdki (*), co oznacza „wszystkie kolumny”. Jednak ze względu na wydajność, jeśli potrzebujesz
tylko niektórych kolumn, powinieneś wymienić je osobno, zamiast pytać o wszystkie. Używanie * nie
jest wskazane, nawet jeśli w danym momencie chcesz mieć wszystkie kolumny dla zapytania, ponieważ
w przyszłości możesz dodać jeszcze więcej kolumn do tabeli, a Twoje zapytanie zażąda więcej danych
niż jest to potrzebne. Wreszcie, użycie * nie gwarantuje kolejności, w jakiej kolumny są zwracane,
ponieważ kolejność kolumn w tabeli może się zmienić (choć nie jest to prawdopodobne). Z tych
powodów nie używamy *. W bieżącej tabeli działów następujące dwa stwierdzenia zwracają te same
wyniki:
SELECT department_id, name, description
FROM department
WHERE department_id = 1;

SELECT * FROM department WHERE department_id = 1;
Wskazówka : Możesz podzielić zapytanie SQL na więcej wierszy, jeśli wolisz - MySQL nie będzie miał
nic przeciwko.
Jeśli nie chcesz umieszczać żadnego warunku w zapytaniu, po prostu usuń klauzulę WHERE, a
otrzymasz wszystkie wiersze. Poniższa instrukcja SELECT zwraca wszystkie wiersze i wszystkie kolumny
z tabeli działów:
SELECT * FROM department;
Wskazówka : Jeśli jesteś niecierpliwy i nie możesz czekać do dalszej części , możesz przetestować
zapytania SQL już teraz, korzystając z interfejsu klienta internetowego phpMyAdmin! Bądź jednak
ostrożny, ponieważ w pozostałej części książki założymy, że dane w twojej tabeli departamentów są
takie same, jak pokazano wcześniej.
O ile nie określono kolejności sortowania, nie można określić kolejności, w jakiej wiersze są zwracane
przez klauzulę SELECT. Co więcej, dwukrotne wykonanie tego samego zapytania może generować
różne wyniki! Aby posortować wyniki, użyj ORDER BY. Następujące zapytanie zwróci listę działów
posortowaną alfabetycznie według nazwy działu:
SELECT department_id, name, description
FROM department
ORDER BY name;
INSERT
Instrukcja INSERT służy do wstawiania wiersza danych do tabeli. Jego składnia jest następująca:
INSERT INTO <nazwa tabeli> [(lista kolumn)] VALUES (wartości kolumn)
Wskazówka : Chociaż lista kolumn jest opcjonalna (jeśli jej nie dodasz, wartości kolumn są
przypisywane do kolumn w kolejności, w jakiej pojawiają się w definicji tabeli), zawsze należy ją
uwzględnić. Gwarantuje to, że zmiana definicji tabeli nie spowoduje przerwania istniejących instrukcji
INSERT.
Poniższa instrukcja INSERT dodaje dział o nazwie Zodiac T-Shirts Department do tabeli działów:
INSERT INTO department (name) VALUES ('Zodiac T-Shirts Department');
Nie podano wartości dla pola opisu, ponieważ było oznaczone, aby zezwolić na wartości NULL w tabeli
departamentów. Dlatego możesz pominąć określanie wartości, jeśli chcesz. Możesz również pominąć
określenie ID działu, ponieważ kolumna Department_id została utworzona z opcją AUTO_INCREMENT,
co oznacza, że baza danych dba o automatyczne generowanie dla niej wartości podczas dodawania
nowych rekordów. Możesz jednak ręcznie określić wartość, jeśli wolisz.
Wskazówka : Ponieważ identyfikator_działu jest kolumną klucza podstawowego, próba dodania
większej liczby rekordów o tym samym identyfikatorze może spowodować wygenerowanie przez bazę
danych błędu. Baza danych nie pozwala na posiadanie zduplikowanych wartości w polu klucza
podstawowego.
Pozwalając MySQL na generowanie wartości dla kolumn AUTO_INCREMENT, możesz uzyskać ostatnią
wygenerowaną wartość za pomocą funkcji LAST_INSERT_ID(). Oto przykład, jak to działa:

Nie określono wartości dla pola opisu, ponieważ zostało ono oznaczone jako zezwalające na wartości
NULL w tabeli departamentów. Dlatego możesz pominąć określanie wartości, jeśli chcesz. Możesz
również pominąć określenie ID działu, ponieważ kolumna Department_id została utworzona z opcją
AUTO_INCREMENT, co oznacza, że baza danych dba o automatyczne generowanie dla niej wartości
podczas dodawania nowych rekordów. Możesz jednak ręcznie określić wartość, jeśli wolisz.
Wskazówka : Ponieważ identyfikator_działu jest kolumną klucza podstawowego, próba dodania
większej liczby rekordów o tym samym identyfikatorze może spowodować wygenerowanie przez bazę
danych błędu. Baza danych nie pozwala na posiadanie zduplikowanych wartości w polu klucza
podstawowego.
Pozwalając MySQL na generowanie wartości dla kolumn AUTO_INCREMENT, możesz uzyskać ostatnią
wygenerowaną wartość za pomocą funkcji LAST_INSERT_ID(). Oto przykład, jak to działa:
INSERT INTO department (name) VALUES ('Some New Department');
SELECT LAST_INSERT_ID();
Wskazówka : W MySQL średnik (;) jest separatorem między poleceniami SQL.
UPDATE
Instrukcja UPDATE służy do modyfikowania istniejących danych i ma następującą składnię:
UPDATE <table name>
SET <column name> = <new value> [, <column name> = <new value> ... ]
[WHERE <restrictive condition>]
Następujące zapytanie zmienia nazwę działu o identyfikatorze 43 na Fajny dział. Gdyby było więcej
działów z tym identyfikatorem, wszystkie zostałyby zmodyfikowane, ale ponieważ identyfikator_działu
jest kluczem podstawowym, nie można mieć więcej działów o tym samym identyfikatorze.
UPDATE department SET name='Cool Department' WHERE department_id = 43;
Uważaj na instrukcję UPDATE, ponieważ ułatwia ona zepsucie całej tabeli. Jeśli klauzula WHERE
zostanie pominięta, zmiana zostanie zastosowana do każdego rekordu tabeli, czego zwykle nie chcesz.
MySQL z przyjemnością zmieni wszystkie Twoje rekordy; nawet jeśli wszystkie działy w tabeli miałyby
tę samą nazwę i opis, nadal byłyby postrzegane jako różne jednostki, ponieważ mają różne wartości
identyfikatora_działu.
DELETE
Składnia polecenia DELETE jest w rzeczywistości bardzo prosta:
DELETE FROM <table name>
[WHERE <restrictive condition>]
W większości przypadków będziesz chciał użyć klauzuli WHERE, aby usunąć pojedynczy wiersz:
DELETE FROM department WHERE department_id = 43;
Podobnie jak w przypadku UPDATE, bądź ostrożny z tym poleceniem, ponieważ jeśli zapomnisz podać
klauzulę WHERE, w efekcie usuniesz wszystkie wiersze w tabeli. Sama tabela nie jest usuwana przez

polecenie DELETE; w tym celu użyjesz DROP TABLE.Następujące zapytanie usuwa wszystkie rekordy w
dziale:
DELETE FROM department;
Procedury składowane MySQL
Procedura składowana to nazwany zestaw poleceń SQL przechowywanych na serwerze MySQL.
Podobnie jak funkcje w PHP, procedury składowane mogą odbierać parametry i zwracać dane.
Procedury składowane w MySQL 5.1 są zgodne ze specyfikacją ANSI SQL 2003.
Nie musisz używać procedur składowanych, jeśli chcesz wykonywać operacje na bazie danych. Możesz
bezpośrednio wysyłać polecenia SQL z zewnętrznej aplikacji (takiej jak skrypt PHP Twojej aplikacji
TShirtShop) do bazy danych MySQL. Korzystając z procedur składowanych, zamiast przekazywać kod
SQL, który chcesz wykonać, po prostu wywołujesz procedurę składowaną i wartości dla dowolnych jej
parametrów. Korzystanie z procedur składowanych dla operacji na danych ma następujące zalety:
• Wydajność może być lepsza, ponieważ MySQL generuje plan wykonania zapytań w procedurze
składowanej podczas jej pierwszego wykonania, a następnie ponownie wykorzystuje ten sam plan przy
kolejnych wykonaniach procedury.
• Stosowanie procedur składowanych pozwala na lepszą konserwację kodu dostępu do danych i
manipulacji, który jest przechowywany w centralnym miejscu, oraz pozwala na łatwiejszą
implementację architektury trójwarstwowej (procedury składowane bazy danych tworzące warstwę
danych).
• Bezpieczeństwo można lepiej kontrolować, ponieważ MySQL umożliwia ustawienie różnych
uprawnień bezpieczeństwa dla każdej procedury składowanej.
• Zapytania SQL tworzone ad hoc w kodzie PHP są bardziej podatne na ataki typu SQL injection, co
stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa (wiele zasobów internetowych obejmuje ten temat
bezpieczeństwa, a najpopularniejsze z nich można znaleźć w Google dla „ataku wstrzykiwania SQL”) .
• To może być kwestia gustu, ale oddzielenie logiki SQL od kodu PHP sprawia, że kod PHP jest czystszy
i łatwiejszy w zarządzaniu; po prostu lepiej wygląda wykonywanie procedury składowanej niż
budowanie zapytań SQL przez łączenie ciągów w PHP.
Podczas tworzenia TShirtShop zapiszemy cały kod dostępu do danych jako procedury składowane
MySQL w bazie danych tshirtshop. Składnia tworzenia procedur składowanych to DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE <name>(<param1 type>, <param2 type> ... )
BEGIN
<code>
END$$
DELIMITER;
Zauważ, że ogranicznik może być zdefiniowany jako coś innego niż $$. Kluczem jest zdefiniowanie go
jako czegoś innego niż domyślny ogranicznik, średnik. Nie możesz utworzyć procedury składowanej,
jeśli Twoja baza danych zawiera już procedurę o tej samej nazwie. Aby usunąć istniejącą procedurę
składowaną, użyj polecenia DROP PROCEDURE. Aby zmienić treść lub parametry istniejącej procedury,
musisz ją usunąć za pomocą PROCEDURY UPUSZCZANIA i ponownie utworzyć. MySQL obsługuje

polecenie o nazwie ALTER PROCEDURE, ale w przeciwieństwie do innych aplikacji bazodanowych, nie
może być używany do aktualizowania treści ani parametrów istniejącej procedury. Dla warstwy danych
listy działów należy utworzyć procedurę składowaną o nazwie catalog_get_departments_list. Ta
procedura zwraca listę z identyfikatorami i nazwami działów w TShirtShop i zostanie wywołana przez
metody
warstwy
biznesowej,
które
potrzebują
tych
danych.
Zaimplementujmy
katalog_get_departments_list w poniższym ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Tworzenie procedur składowanych MySQL
1. Załaduj phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/) do swojej ulubionej przeglądarki. Wybierz
bazę danych tshirtshop z pola kombi Baza danych po lewej stronie okna.
2. Wybierz zakładkę SQL i zmień ogranicznik na $$, jak pokazano na rysunku.

3. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_get_departments_list:
-- Create catalog_get_departments_list stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_departments_list()
BEGIN
SELECT department_id, name FROM department ORDER BY department_id;
END$$
Jak to działa: procedury składowane MySQL
Podzielmy na części procedurę składowaną catalog_get_departments_list. W pierwszym wierszu
definiujemy nazwę procedury składowanej:

PROCEDURE directory_get_departments_list()
Treść procedury składowanej znajduje się między BEGIN i END$$. Poniższy fragment kodu przedstawia
typowy sposób kodowania naszych procedur składowanych. Pogrubiona linia reprezentuje zapytanie,
które nas interesuje, a reszta to kod pomocniczy wymagany do zdefiniowania ciała procedury
składowanej.
BEGIN
SELECT department_id, name FROM department ORDER BY department_id;
END$$
Więc co się tutaj dzieje? Kod, który wykonuje rzeczywistą funkcjonalność, jest zapisany między BEGIN
i END$$. Składnia może początkowo wyglądać dziwnie, ale to, co robi, jest całkiem proste. Procedura
składowana wykonuje instrukcję SELECT i zwraca wyniki.
Dodawanie logiki do witryny
Mówi się, że warstwa biznesowa (lub warstwa środkowa) jest mózgiem aplikacji, ponieważ zarządza
logiką biznesową aplikacji. Jednak w przypadku prostych zadań, takich jak pobieranie listy działów z
warstwy danych, warstwa biznesowa nie ma wiele logiki do zaimplementowania. Po prostu żąda
danych z bazy danych i przekazuje je dalej. Zwykle istnieje obiekt warstwy prezentacji, który zażąda
tych danych, ale może to być inna metoda warstwy biznesowej, która wymaga danych do
zaimplementowania bardziej złożonych funkcji. W tym rozdziale budujemy podstawy warstwy
biznesowej, która obejmuje funkcję otwierania i zamykania połączeń z bazą danych, przechowywania
logiki danych jako procedur składowanych MySQL oraz uzyskiwania dostępu do tych procedur
składowanych z poziomu PHP. W warstwie biznesowej listy działów zaimplementujesz dwie klasy:
• DatabaseHandler będzie przechowywać wspólne funkcje, których będziesz używać ponownie, gdy
będziesz potrzebować dostępu do bazy danych. Posiadanie tego rodzaju ogólnej funkcjonalności
spakowanej w oddzielnej klasie oszczędza naciśnięcia klawiszy i pozwala uniknąć błędów na dłuższą
metę.
• Katalog zawiera funkcje specyficzne dla katalogu produktów, takie jak metoda GetDepartments(),
która pobiera listę działów z bazy danych.
Łączenie z MySQL
Napisane zapytania SQL muszą zostać w jakiś sposób przesłane do silnika bazy danych w celu
wykonania. Jak nauczyłeś się w rozdziale 2, użyjesz PHP PDO, aby uzyskać dostęp do serwera MySQL.
Zanim napiszesz kod warstwy biznesowej, musisz przeanalizować i zrozumieć możliwości wdrożenia.
Ważne pytania, na które należy odpowiedzieć przed napisaniem jakiegokolwiek kodu, to:
• Jaką strategię należy przyjąć, aby otwierać i zamykać połączenia z bazą danych, gdy trzeba wykonać
zapytanie SQL?
• Jakich metod PHP PDO należy używać do wykonywania procedur składowanych w bazie danych i
zwracania wyników?
• Jak należy postępować z możliwymi błędami i zintegrować rozwiązanie obsługi błędów z kodem
obsługi błędów, który napisałeś w Części 3?
Przyjrzyjmy się po kolei każdemu z tych pytań, a potem zaczniemy pisać kod.

Otwieranie i zamykanie połączeń z serwerem MySQL
Istnieją dwa główne możliwe podejścia, które możesz w tym celu zastosować. Pierwszy z nich ilustruje
następująca sekwencja działań, które należy wykonać za każdym razem, gdy potrzebny jest dostęp do
bazy danych.
1. Otwórz połączenie z bazą danych bezpośrednio przed wykonaniem polecenia w bazie danych.
2. Wykonaj zapytanie SQL (lub procedurę składowaną w bazie danych) przy użyciu otwartego
połączenia i odzyskaj wyniki. Na tym etapie musisz również poradzić sobie z ewentualnymi błędami.
3. Zamknij połączenie z bazą danych natychmiast po wykonaniu polecenia.
Ta metoda ma tę zaletę, że nie utrzymujesz połączeń z bazą danych przez długi czas (co jest dobre,
ponieważ połączenia z bazami danych zużywają zasoby serwera), a także jest zalecana w przypadku
serwerów, które nie pozwalają na wiele jednoczesnych połączeń z bazą danych. Wadą jest obciążenie
wynikające z każdorazowego otwierania i zamykania połączenia z bazą danych, które można częściowo
zmniejszyć, stosując trwałe połączenia.
Uwaga : „Połączenia trwałe” odnoszą się do technologii, która ma na celu poprawę wydajności
otwierania i zamykania połączeń z bazą danych bez wpływu na funkcjonalność.
Alternatywne rozwiązanie, z którego będziesz korzystać podczas wdrażania TShirtShop, wygląda tak:
1. Otwórz połączenie z bazą danych, gdy po raz pierwszy chcesz uzyskać dostęp do bazy danych podczas
żądania.
2. Wykonaj wszystkie procedury składowane w bazie danych (lub zapytania SQL) za pośrednictwem
tego połączenia bez jego zamykania. Tutaj również musisz poradzić sobie z ewentualnymi błędami.
3. Zamknij połączenie z bazą danych po zakończeniu przetwarzania żądania klienta.
Korzystając z tej metody, wszystkie operacje na bazie danych, które mają miejsce dla pojedynczego
żądania klienta (co dzieje się za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza nową stronę naszej witryny)
przechodzą przez pojedyncze połączenie z bazą danych, unikając otwierania i zamykania połączenia za
każdym razem, gdy potrzebujesz czegoś z Baza danych. Nadal będziesz używać trwałych połączeń, aby
poprawić wydajność otwierania nowego połączenia z bazą danych dla każdego żądania klienta. To
rozwiązanie jest tym, którego będziesz używać do dostępu do danych w projekcie TShirtShop.
Używanie PHP PDO do operacji na bazie danych
Teraz porozmawiamy o tym, jak zastosować to w praktyce - otwieranie i zamykanie połączeń z bazą
danych oraz wykonywanie zapytań za pomocą tych połączeń - za pomocą PHP PDO. Jak wyjaśniono,
nie uzyskasz dostępu do MySQL za pośrednictwem funkcji rozszerzeń MySQL PHP, ale za
pośrednictwem warstwy abstrakcji bazy danych (PHP PDO). Klasy PDO umożliwiają dostęp do różnych
źródeł danych przy użyciu tego samego interfejsu programowania aplikacji (API), więc nie będziesz
musiał zmieniać kodu dostępu do danych PHP ani uczyć się różnych technik dostępu do danych podczas
pracy z systemami baz danych innymi niż MySQL (ale możesz trzeba zmienić sam kod SQL, jeśli
migrowana baza danych używa innego dialektu). Korzystanie z PHP PDO to nowoczesny sposób na
interakcję z bazą danych i na dłuższą metę ułatwia życie jako programista. Ważną klasą PHP PDO, z
którą będziesz pracować, jest PDO, która zapewnia metody wykonywania różnych operacji na bazie
danych. Możemy skorzystać z wielu metod znajdujących się już w klasie PDO do przetwarzania danych,
nawiązywania połączeń z bazą danych i do wielu innych typowych zadań; oszczędzamy nam pisania
kodu dla tych typowych zadań, ponieważ są one już zawarte w klasie PDO. Dobrym pomysłem jest

zapoznanie się z metodami, które są udostępniane przez klasę PDO - nie musisz dokładnie rozumieć,
jak one działają, ale świadomość, że funkcjonalność jest już dostępna, może zaoszczędzić Ci godzin
żmudnego wymyślania na nowo koło. Klasa PDO zapewnia funkcjonalność łączenia się z serwerem
MySQL i wykonywania zapytań SQL. Metodą otwierającą połączenie z bazą danych jest konstruktor
PDO, który otrzymuje jako parametry ciąg połączenia z serwerem bazy danych oraz opcjonalny
parametr określający, czy połączenie jest połączeniem trwałym. Ciąg połączenia zawiera dane
wymagane do połączenia z serwerem bazy danych. Tworzysz nowy obiekt PDO w ten sposób:
$dbh = new PDO('mysql:dbname=' . $db_name . ';host=' . $db_host,
$db_user,
$db_pass,
array(PDO::ATTR_PERSISTENT => $persistent));
Uwaga : Konstruktor klasy PDO zwraca zainicjowany obiekt połączenia z bazą danych (który jest
specyficzny dla typu bazy danych, z którą się łączysz, np. mysql), jeśli połączenie się powiedzie; w
przeciwnym razie zgłaszany jest wyjątek.
Poprzedni fragment kodu pokazuje standardowe dane, które musisz podać podczas łączenia się z
serwerem aMySQL i używa pięciu zmiennych:
• $db_user reprezentuje nazwę użytkownika.
• $db_pass reprezentuje hasło użytkownika.
• $db_host to nazwa hosta serwera MySQL.
• $db_name to nazwa bazy danych, z którą się łączysz.
• $persistent jest prawdą, jeśli chcemy utworzyć trwałe połączenie z bazą danych, lub false w
przeciwnym razie. Aby odłączyć się od bazy danych, musisz ustawić $dbh na wartość null ($dbh = null).
Poniższy fragment kodu demonstruje, jak utworzyć, otworzyć, a następnie zamknąć połączenie z bazą
danych MySQL, a także przechwycić wszelkie zgłoszone wyjątki:
try
{
// Open connection
$dbh = new PDO('mysql:dbname=' . $db_name . ';host=' . $db_host,
$db_user, $db_pass);
// Close connection
$dbh = null;
}
catch (PDOException $e)
{
echo 'Connection failed: ' . $e->getMessage();

}
Słowa kluczowe try and catch służą do obsługi wyjątków.
PHP 5 OBSŁUGA WYJĄTKÓW
W Części 3 zaimplementowałeś kod, który przechwytuje i obsługuje (i ostatecznie zgłasza) błędy, które
pojawiają się w witrynie TShirtShop. Błędy PHP to standardowy mechanizm, którego możesz użyć, aby
zareagować na błąd w kodzie PHP. Gdy wystąpi błąd PHP, wykonanie zatrzymuje się; można jednak
zdefiniować funkcję obsługi błędów, która jest wywoływana tuż przed zakończeniem wykonywania.
Dodałeś taką funkcję w Części 3, gdzie uzyskałeś jak najwięcej szczegółów na temat błędu i
zarejestrowałeś je do wykorzystania w przyszłości. Mając te szczegóły, programista może naprawić
kod, aby uniknąć tego samego błędu w przyszłości. PHP 5 wprowadził, wraz z innymi funkcjami
programowania obiektowego (OOP), nowy sposób obsługi błędów w czasie wykonywania: wprowadź
wyjątki. Wyjątki reprezentują nowoczesny sposób zarządzania błędami środowiska wykonawczego w
kodzie i są znacznie bardziej wydajne i elastyczne niż błędy PHP. Wyjątki są bardzo ważną częścią
modelu OO (zorientowanego obiektowo), a PHP 5 wprowadza model wyjątków podobny do innych
języków OOP, takich jak Java i C#. Jednak wyjątki w PHP współistnieją ze standardowymi błędami PHP
w dziwnej kombinacji i nie można polegać wyłącznie na wyjątkach w przypadku problemów w czasie
wykonywania. Niektóre rozszerzenia PHP, takie jak PDO, można skonfigurować tak, aby generowały
wyjątki sygnalizujące problemy występujące w czasie wykonywania, podczas gdy w innych
przypadkach jedyną opcją jest radzenie sobie ze standardowymi błędami PHP. Przewaga wyjątków nad
błędami polega na elastyczności, jaką oferujesz w ich obsłudze. Po wygenerowaniu wyjątku możesz
obsłużyć go lokalnie i pozwolić skryptowi na normalne wykonywanie lub przekazać wyjątek do innej
klasy w celu dalszego przetwarzania. Z wyjątkami, twój skrypt nie zostaje zakończony tak, jak w
przypadku pojawienia się błędu PHP. Używając wyjątków, umieszczasz kod, który podejrzewasz, że
może rzucić wyjątek w bloku try i obsługujesz potencjalne wyjątki w powiązanym bloku catch:
try
{
// Code that could generate an exception that you want to handle
}
catch (Exception $e)
{
// Code that is executed when an exception is generated
// (exception details are accessible through the $e object)
}
Gdy wyjątek jest generowany przez dowolny kod w bloku try, wykonanie jest przekazywane
bezpośrednio do bloku catch. O ile kod w bloku catch ponownie zgłosi wyjątek, zakłada się, że obsłużył
wyjątek i wykonanie skryptu będzie kontynuowane normalnie. Ten rodzaj elastyczności pozwala
zapobiegać wielu przyczynom, które mogą spowodować, że Twoje strony przestaną działać, a docenisz
wyjątki mocy, które dają Ci podczas pisania kodu PHP! Wyjątek PHP 5 jest reprezentowany przez klasę
Exception, która zawiera szczegóły wyjątku. Możesz samodzielnie wygenerować (zgłosić) wyjątek za
pomocą słowa kluczowego throw. Zgłoszony obiekt Exception jest propagowany przez stos wywołań,
dopóki nie zostanie przechwycony za pomocą słowa kluczowego catch. Stos wywołań to lista

wykonywanych metod. Więc jeśli funkcja A() wywołuje funkcję B(), która z kolei wywołuje funkcję C(),
wtedy stos wywołań zostanie utworzony z tych trzech metod. W tym scenariuszu wyjątek zgłoszony w
funkcji C() może być obsługiwany w tej samej funkcji, pod warunkiem, że naruszający kod znajduje się
w bloku try-catch. Jeśli tak nie jest, wyjątek propaguje do metody B(), która ma szansę obsłużyć wyjątek
i tak dalej. Jeśli żadna metoda nie obsługuje wyjątku, wyjątek jest ostatecznie przechwytywany przez
interpreter PHP, który przekształca wyjątek w błąd krytyczny PHP. W naszym kodzie obsługującym bazę
danych przechwycimy potencjalne wyjątki, które mogą być generowane przez PDO. Chociaż nie robi
tego domyślnie, PDO może zostać poinstruowane, aby generowało wyjątki na wypadek, gdyby coś
poszło nie tak podczas wykonywania polecenia SQL lub otwierania połączenia z bazą danych, na
przykład:
// Create a new PDO class instance
$handler = new PDO( ... );
// Configure PDO to throw exceptions
self::$_mHandler->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
Przechwytujemy wszelkie wyjątki, które może zgłosić kod dostępu do danych, i przekazujemy szczegóły
błędu do kodu obsługi błędów napisanego w rozdziale 3. Poniższy fragment kodu przedstawia krótką
metodę z zaimplementowaną tą funkcjonalnością:
// Wrapper method for PDOStatement::fetch()
public static function GetRow($sqlQuery, $params = null,
$fetchStyle = PDO::FETCH_ASSOC)
{
// Initialize the return value to null
$result = null;
// Try to execute an SQL query or a stored procedure
try
{
// Get the database handler
$database_handler = self::GetHandler();
// Prepare the query for execution
$statement_handler = $database_handler->prepare($sqlQuery);
// Execute the query
$statement_handler->execute($params);
// Fetch result
$result = $statement_handler->fetch($fetchStyle);

}
// Trigger an error if an exception was thrown when executing the SQL query
catch(PDOException $e)
{
// Close the database handler and trigger an error
self::Close();
trigger_error($e->getMessage(), E_USER_ERROR);
}
// Return the query results
return $result;
}
Wydawanie poleceń za pomocą połączenia
Po otwarciu połączenia jesteś teraz na etapie, do którego dążyliśmy od początku: wykonywania
poleceń SQL za pośrednictwem połączenia. Polecenie możesz wykonać na wiele sposobów, w
zależności od specyfiki. Czy zapytanie SQL, które chcesz wykonać, zwraca jakieś dane? Jeśli tak, jakiego
rodzaju dane iw jakim formacie? Metody PDO, których użyjemy do wykonania zapytań SQL, są
następujące:
• PDOStatement::execute() służy do wykonywania zapytań INSERT, UPDATE lub DELETE, które nie
zwracają żadnych danych.
• PDOStatement::fetch() służy do pobierania jednego wiersza danych z bazy danych.
• PDOStatement::fetchAll() służy do pobierania wielu wierszy danych z bazy danych.
• PDO::prepare() przygotowuje zapytanie SQL do wykonania, tworząc tzw. przygotowaną instrukcję.
Przygotowana instrukcja to sparametryzowane zapytanie SQL, którego wartości parametrów są
zastępowane znacznikami parametrów (?) lub nazwanymi zmiennymi (:variable_name), jak w
poniższych przykładach:
$query1 = "SELECT name FROM department WHERE department_id = ?"
$query2 = "SELECT name FROM department WHERE department_id = :dept_id"
Aby wykonać przygotowaną instrukcję, dostarczasz wartości parametrów do funkcji, które wykonują
Twoje zapytanie, które zajmują się zbudowaniem kompletnego zapytania SQL. Aby zaimplementować
listę działów, nie będziesz musiał pracować z parametrami, ale dowiesz się, jak sobie z nimi radzić w
Części 5. W tej książce zawsze będziemy korzystać z przygotowanych zestawień, ponieważ przynoszą
one dwie ważne korzyści:
• Wartości parametrów są sprawdzane, aby zapobiec atakom iniekcji.
• Zapytanie zostanie prawdopodobnie wykonane szybciej w przypadku przygotowanych instrukcji,
ponieważ serwer bazy danych może ponownie wykorzystać utworzony plan dostępu do
przygotowanych instrukcji.

Aby móc ponownie wykorzystać więcej kodu obsługującego bazę danych i mieć scentralizowany
mechanizm obsługi błędów dla kodu bazy danych, nie będziemy używać metod PDO bezpośrednio z
warstwy biznesowej naszej aplikacji. Zamiast tego owiniemy funkcjonalność PDO w klasę o nazwie
DatabaseHandler i użyjemy tej klasy z innych klas warstwy biznesowej.
Pisanie kodu poziomu biznesowego
OK, napiszmy trochę kodu! Zaczniesz od napisania klasy DatabaseHandler, która będzie klasą
pomocniczą zawierającą ogólną funkcjonalność potrzebną w innych metodach warstwy biznesowej.
Następnie utworzysz klasę warstwy biznesowej o nazwie Catalog, która korzysta z klasy
DatabaseHandler, aby zapewnić funkcje wymagane przez warstwę prezentacji. Klasa Catalog będzie
zawierać metody takie jak GetDepartments() (które zostaną użyte do wygenerowania listy działów),
GetCategories() i tak dalej. Jedyną metodą, którą musimy dodać do klasy Catalog, jest
GetDepartments(). Chociaż tu nie będziemy potrzebować całej tej funkcjonalności, napiszemy cały kod
klasy DatabaseHandler. DatabaseHandler będzie miał następujące metody:
• Execute() wykonuje procedurę składowaną, która nie zwraca rekordów z bazy danych, na przykład
instrukcje INSERT, DELETE lub UPDATE.
• GetAll() służy do wykonywania zapytań, które zwracają więcej wierszy danych, na przykład podczas
żądania listy działów.
• GetRow() służy do wykonywania zapytań, które zwracają dane wiersza.
• GetOne() zwraca pojedynczą wartość z bazy danych. Możemy użyć tej metody do wywołania
procedur przechowywanych w bazie danych, które zwracają pojedynczą wartość, na przykład taką,
która zwraca sumę częściową koszyka.
Ćwiczenie: Tworzenie i używanie klasy DatabaseHandler
1. Dodaj dane logowania do bazy danych na końcu tshirtshop/include/config.php, modyfikując
wartości stałych, aby dopasować je do konfiguracji serwera. Poniższy kod zakłada, że utworzyłeś konto
administratora:
// Konfiguracja połączenia z bazą danych
define('DB_PERSISTENCY', 'true');
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'tshirtshopadmin');
define('DB_PASSWORD', 'tshirtshopadmin');
define('DB_DATABASE', 'tshirtshop');
define('PDO_DSN', 'mysql:host=' . DB_SERVER . ';dbname=' . DB_DATABASE);
2. Utwórz nowy plik o nazwie database_handler.php w folderze tshirtshop/business i utwórz klasę
DatabaseHandler, jak pokazano na poniższej liście kodu. W tej chwili uwzględniliśmy tylko jego
konstruktor (który jest prywatny, więc nie można utworzyć instancji klasy) oraz statyczną metodę
GetHandler(), która tworzy nowe połączenie z bazą danych, zapisuje je w elemencie $_mHandler, a
następnie zwraca ten obiekt.
<?php

// Class providing generic data access functionality
class DatabaseHandler
{
// Hold an instance of the PDO class
private static $_mHandler;
// Private constructor to prevent direct creation of object
private function __construct()
{
}
// Return an initialized database handler
private static function GetHandler()
{
// Create a database connection only if one doesn't already exist
if (!isset(self::$_mHandler))
{
// Execute code catching potential exceptions
try
{
// Create a new PDO class instance
self::$_mHandler =
new PDO(PDO_DSN, DB_USERNAME, DB_PASSWORD,
array(PDO::ATTR_PERSISTENT => DB_PERSISTENCY));
// Configure PDO to throw exceptions
self::$_mHandler->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}
catch (PDOException $e)
{
// Close the database handler and trigger an error
self::Close();
trigger_error($e->getMessage(), E_USER_ERROR);

}
}
// Return the database handler
return self::$_mHandler;
}
}
?>
3. Dodaj metodę Close() do klasy DatabaseHandler. Ta metoda zostanie wywołana w celu zamknięcia
połączenia z bazą danych:
// Clear the PDO class instance
public static function Close()
{
self::$_mHandler = null;
}
4. Dodaj metodę Execute() do klasy DatabaseHandler. Ta metoda używa PDOStatement:: execute() do
uruchamiania zapytań, które nie zwracają rekordów (zapytania INSERT, DELETE lub UPDATE):
// Wrapper method for PDOStatement::execute()
public static function Execute($sqlQuery, $params = null)
{
// Try to execute an SQL query or a stored procedure
try
{
// Get the database handler
$database_handler = self::GetHandler();
// Prepare the query for execution
$statement_handler = $database_handler->prepare($sqlQuery);
// Execute query
$statement_handler->execute($params);
}
// Trigger an error if an exception was thrown when executing the SQL query
catch(PDOException $e)
{

// Close the database handler and trigger an error
self::Close();
trigger_error($e->getMessage(), E_USER_ERROR);
}
}
5. Dodaj metodę GetAll(), która jest metodą opakowującą dla PDOStatement::fetchAll(). Wywołasz tę
metodę, aby pobrać kompletny zestaw wyników z zapytania SELECT:
// Wrapper method for PDOStatement::fetchAll()
public static function GetAll($sqlQuery, $params = null,
$fetchStyle = PDO::FETCH_ASSOC)
{
// Initialize the return value to null
$result = null;
// Try to execute an SQL query or a stored procedure
try
{
// Get the database handler
$database_handler = self::GetHandler();
// Prepare the query for execution
$statement_handler = $database_handler->prepare($sqlQuery);
// Execute the query
$statement_handler->execute($params);
// Fetch result
$result = $statement_handler->fetchAll($fetchStyle);
}
// Trigger an error if an exception was thrown when executing the SQL query
catch(PDOException $e)
{
// Close the database handler and trigger an error
self::Close();
trigger_error($e->getMessage(), E_USER_ERROR);

}
// Return the query results
return $result;
}

6. Dodaj metodę GetRow(), która jest klasą opakowującą dla PDOStatement::fetch(), jak pokazano.
Zostanie to wykorzystane do pobrania wiersza danych, który jest wynikiem zapytania SELECT:
// Wrapper method for PDOStatement::fetch()
public static function GetRow($sqlQuery, $params = null,
$fetchStyle = PDO::FETCH_ASSOC)
{
// Initialize the return value to null
$result = null;
// Try to execute an SQL query or a stored procedure
try
{
// Get the database handler
$database_handler = self::GetHandler();
// Prepare the query for execution
$statement_handler = $database_handler->prepare($sqlQuery);
// Execute the query
$statement_handler->execute($params);
// Fetch result
$result = $statement_handler->fetch($fetchStyle);
}
// Trigger an error if an exception was thrown when executing the SQL query
catch(PDOException $e)
{
// Close the database handler and trigger an error
self::Close();
trigger_error($e->getMessage(), E_USER_ERROR);

}
// Return the query results
return $result;
}
7. Dodaj metodę GetOne(), która jest klasą opakowującą dla PDOStatement::fetch(), jak pokazano.
Zostanie to wykorzystane do uzyskania pojedynczej wartości wynikającej z zapytania SELECT:
// Return the first column value from a row
public static function GetOne($sqlQuery, $params = null)
{
// Initialize the return value to null
$result = null;
// Try to execute an SQL query or a stored procedure
try
{
// Get the database handler
$database_handler = self::GetHandler();
// Prepare the query for execution
$statement_handler = $database_handler->prepare($sqlQuery);
// Execute the query
$statement_handler->execute($params);
// Fetch result
$result = $statement_handler->fetch(PDO::FETCH_NUM);
/* Save the first value of the result set (first column of the first row)
to $result */
$result = $result[0];
}
// Trigger an error if an exception was thrown when executing the SQL query
catch(PDOException $e)
{
// Close the database handler and trigger an error
self::Close();

trigger_error($e->getMessage(), E_USER_ERROR);
}
// Return the query results
return $result;
}
8. Utwórz plik o nazwie katalog.php w folderze biznesowym. Dodaj następujący kod do tego pliku:
<?php
// Business tier class for reading product catalog information
class Catalog
{
// Retrieves all departments
public static function GetDepartments()
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_departments_list()';
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql);
}
}
?>
9. Musisz dołączyć nowo utworzony database_handler.php do index.php, aby klasa była dostępna dla
aplikacji. Aby to zrobić, dodaj podświetlony kod do pliku index.php:
<?php
// Include utility files
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'error_handler.php';
// Sets the error handler
ErrorHandler::SetHandler();
// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';
// Load the database handler

require_once BUSINESS_DIR . 'database_handler.php';
10. Na końcu index.php dodaj podświetlony kod zamykający połączenie z bazą danych:
// Load Smarty template file
$application = new Application();
// Display the page
$application->display('store_front.tpl');
// Close database connection
DatabaseHandler::Close();
?>
Jak to działa: kod poziomu biznesowego
Po dodaniu danych połączenia z bazą danych do pliku include/config.php utworzyłeś klasę
DatabaseHandler. Ta klasa zawiera szereg metod opakowujących, które uzyskują dostęp do metod
PDO i zapewniają funkcjonalność wymaganą dla pozostałych metod warstwy biznesowej. Klasa
DatabaseHandler ma prywatny konstruktor, co oznacza, że nie można jej utworzyć; nie możesz tworzyć
obiektów DatabaseHandler, ale możesz wykonać statyczne metody dla klasy. Statyczne elementy i
metody klasy, w przeciwieństwie do elementów i metod instancji, nie są własnością konkretnej
instancji klasy, ale klasy jako całości. Innymi słowy, aby wykonać zapytanie SQL za pomocą GetAll(), nie
stworzylibyśmy nowej instancji klasy, jak w poniższym przykładzie (i nie moglibyśmy tego zrobić nie
tylko dlatego, że nie ma wersji instancji metody GetAll() ale także dlatego, że prywatny konstruktor
uniemożliwia nam utworzenie instancji klasy DatabaseHandler):
$myHandler = new DatabaseHandler();
$results = $myHandler->GetAll($sql);
Zamiast tego, metody statyczne są wywoływane bezpośrednio przy użyciu nazwy klasy (za pomocą
notacji ::) w następujący sposób, zamiast obiektu klasy (który używa notacji ->):
DatabaseHandler::GetAll($sql);
Statyczne elementy klasy są wewnętrznie przechowywane przez PHP przy użyciu globalnej instancji
klasy. W naszym scenariuszu PDO zaletą przechowywania połączenia z bazą danych w statycznym
elemencie (prywatny statyczny $_mHandler) jest to, że wszystkie operacje bazy danych wykonywane
przez naszą witrynę podczas jednego żądania internetowego przechodzą przez to jedno połączenie z
bazą danych. Jak wyjaśniono wcześniej, ze względu na wydajność wolimy używać tej techniki zamiast
tworzyć nowe połączenie z bazą danych dla każdego zapytania, które ma zostać wykonane, a obsługa
statycznych elementów PHP pozwala nam ją zaimplementować.
Uwaga Static Members to funkcje specyficzne dla OOP, które nie są obsługiwane przez PHP 4 i starsze
wersje.
Metody wykonujące procedury składowane w bazie danych mają standardową strukturę,
wykorzystującą fakt, że PDO zostało skonfigurowane do zgłaszania wyjątków. Przyjrzyjmy się bliżej
metodzie GetRow():
// Wrapper method for PDOStatement::fetch()

public static function GetRow($sqlQuery, $params = null,
$fetchStyle = PDO::FETCH_ASSOC)
{
// Initialize the return value to null
$result = null;
// Try to execute an SQL query or a stored procedure
try
{
// Get the database handler
$database_handler = self::GetHandler();
// Prepare the query for execution
$statement_handler = $database_handler->prepare($sqlQuery);
// Execute the query
$statement_handler->execute($params);
// Fetch result
$result = $statement_handler->fetch($fetchStyle);
}
// Trigger an error if an exception was thrown when executing the SQL query
catch(PDOException $e)
{
// Close the database handler and trigger an error
self::Close();
trigger_error($e->getMessage(), E_USER_ERROR);
}
// Return the query results
return $result;
}
Ta metoda generuje błąd (za pomocą funkcji trigger_error()), jeśli polecenie bazy danych nie zostało
pomyślnie wykonane. Błąd jest przechwytywany przez mechanizm obsługi błędów. Ze względu na
sposób, w jaki zaimplementowałeś kod obsługi błędów opisany w Części 3, wygenerowanie błędu
E_USER_ERROR zawiesza wykonanie żądania, ostatecznie rejestrowanie i/lub wysyłanie wiadomości email dane o błędach i wyświetlanie odwiedzającemu miłego komunikatu „Proszę wróć później” (jeśli
mimo wszystko jest coś takiego jak ładna wiadomość „Proszę wróć później”). Zwróć uwagę, że przed

wygenerowaniem błędu zamykamy również połączenie z bazą danych, aby upewnić się, że nie
pozostawiamy żadnych zasobów bazy danych zajętych przez skrypt. Domyślnie, jeśli nie określisz
trigger_error() rodzaju błędu do wygenerowania, zostanie wygenerowany komunikat E_USER_NOTICE,
który nie zakłóca normalnego wykonywania żądania (błąd jest ostatecznie rejestrowany, ale wykonanie
jest kontynuowane później normalnie ). Funkcjonalność w klasie DatabaseHandler jest przeznaczona
do użycia w innych klasach warstwy biznesowej, takich jak Catalog. W tej chwili Catalog zawiera jedną
metodę: GetDepartments().
// Business tier class for reading product catalog information
class Catalog
{
// Retrieves all departments
public static function GetDepartments()
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_departments_list()';
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql);
}
}
Ponieważ opiera się na funkcjonalności, którą już uwzględniłeś w klasie DatabaseHandler i funkcjach
bazy danych, kod w Katalogu jest bardzo prosty i bezpośredni. Metoda GetDepartments() zostanie
wywołana z warstwy prezentacji, która wyświetli zwrócone dane odwiedzającemu. Rozpoczyna się od
zbudowania zapytania SQL, a następnie wywołania odpowiedniej metody DatabaseHandler w celu
wykonania zapytania. W tym przypadku wywołujemy GetAll(), aby pobrać listę działów. W tej chwili
połączenie z bazą danych jest otwierane, gdy index.php rozpoczyna przetwarzanie i jest zamykane na
końcu. Wszystkie operacje na bazie danych, które mają miejsce w jednej iteracji tego pliku, będą
wykonywane za pośrednictwem tego połączenia.
Wyświetlanie listy działów
Teraz, gdy wszystko jest na swoim miejscu na innych poziomach, wystarczy tylko utworzyć część
poziomu prezentacji - jest to ostateczny cel, do którego dążyliśmy od początku tego rozdziału. Jak
pokazano wcześniej, lista działów musi wyglądać podobnie jak na rysunku, gdy witryna jest ładowana
w przeglądarce.

Zaimplementujesz tę funkcję jako osobny złożony szablon o nazwie działy_lista. Następnie po prostu
dołączysz Departments_list.tpl do głównego szablonu Smarty (templates/store_front.tpl). Składnik
szablonu Departments_list składa się z trzech plików: szablonu projektu Smarty
(templates/departments_list.tpl), obiektu prezentacji (presentation/departments_list.php) oraz pliku
wtyczki Smarty (presentation/smarty_plugins/function.load_presentation_object). php). Plik wtyczki
Smarty to ogólna wtyczka, która będzie używana przez wszystkie szablony Smarty do ładowania
obiektów prezentacji.
Korzystanie z wtyczek Smarty
Wtyczka Smarty to technika Smarty, której użyjemy do zaimplementowania logiki stojącej za plikami
szablonów projektu Smarty (z rozszerzeniem .tpl). Nie jest to jedyny sposób na przechowywanie logiki
za szablonem projektu Smarty, ale jest to sposób, w jaki dokumentacja Smarty zaleca pod adresem
http://smarty.php.net/manual/en/tips.componentized.templates.php. Układ graficzny i prezentacja w
naszym projekcie jest generowana za pomocą szablonów projektowych Smarty. Gdy pewien
komponent jest bardziej złożony i potrzebuje kodu PHP, aby dostarczyć mu dodatkowe dane lub
funkcje, używamy szablonu skomponentowanego Smarty, który składa się z
• Szablon projektu Smarty: Jest to plik .tpl zawierający znaczniki HTML i Smarty. W przypadku listy
działów szablon projektu nosi nazwę działy_lista.tpl.
• Funkcja wtyczki Smarty: Funkcja wtyczki Smarty jest przywoływana z szablonu projektu Smarty, a jej
rolą jest dostarczenie szablonowi danych potrzebnych do wyświetlenia. W naszym projekcie ta sama
funkcja wtyczki Smarty (function.load_presentation_object.php) zostanie załadowana przez wszystkie
szablony Smarty. Jednak funkcja wtyczki Smarty zwróci różne wyniki w zależności od parametrów, z
którymi jest wywoływana.
• Obiekt prezentacji: Jest to klasa, która zwraca dane wymagane przez szablon projektu Smarty. W
przypadku listy departamentów ta klasa będzie miała nazwę DepartmentsList. Ta klasa odczytuje listę
działów i przechowuje ją w publicznym elemencie, do którego można uzyskać dostęp za pomocą
szablonu projektu Smarty.
Pliki i funkcje wtyczek Smarty muszą być zgodne ze ścisłymi konwencjami nazewnictwa, aby Smarty
mógł je zlokalizować. Pliki wtyczek Smarty muszą mieć nazwy type.name.php (w naszym przypadku

function.load_presentation_object.php), a funkcje wewnątrz tych plików muszą mieć nazwy smarty_
nazwa_typu (w naszym przypadku smarty_function_load_presentation_object). Po umieszczeniu pliku
wtyczki Smarty możesz odnieść się do niego z pliku szablonu projektu Smarty (departments_list.tpl) za
pomocą linii w następujący sposób:
{load_presentation_object filename="departments_list" assign="obj"}
Biorąc pod uwagę poprawną konwencję nazewnictwa, gdzie są używane, ta linia wystarczy, aby Smarty
załadował plik wtyczki, który z kolei załaduje obiekt prezentacji wymieniony w parametrze filename i
przypisze załadowany obiekt do zmiennej szablonu (w naszym przykład nazwa zmiennej będzie obj).
Plik szablonu projektu Smarty może następnie uzyskać dostęp do zmiennych wypełnianych przez
funkcję wtyczki w następujący sposób:
{$obj->mDepartments[i].name}
Aby zrozumieć, jak działa cały mechanizm, stwórzmy skomponentowany szablon departamentów i
wszystkie inne elementy wymagane do jego działania. Będziemy nadal używać CSS do definiowania
stylów wizualnych naszej prezentacji. Chociaż CSS jest bardzo potężny, nauka podstaw jego użycia jest
prosta i łatwa - a nawet zabawna!
Ćwiczenie: Tworzenie szablonu składowego lista_działów
1. Otwórz plik tshirtshop.css w folderze tshirtshop/styles i dodaj następującą listę kodów. Te style
odnoszą się do sposobu, w jaki nazwy działów powinny wyglądać na liście działów, gdy są odznaczone,
niezaznaczone, ale po najechaniu na nie myszą lub zaznaczone.
div.yui-b div.box {
color: #333333;
border: 1px solid #c6e1ec;
margin-top: 15px;
}
div.yui-b div p.box-title {
background: #0590C7;
border-bottom: 2px solid #c6e1ec;
color: #FFFFFF;
display: block;
font-size: 93%;
font-weight: bold;
margin: 1px;
padding: 2px 10px;
}
a{

color: #0590C7;
}
a:hover {
color: #ff0000;
}
a.selected {
font-weight: bold;
}
div.yui-b div ul {
margin: 0;
}
div.yui-b div ul li {
border-bottom: 1px solid #fff;
list-style-type: none;
}
div.yui-b div ul li a {
color: #333333;
display: block;
text-decoration: none;
padding: 3px 10px;
}
div.yui-b div ul li a:hover {
background: #c6e1ec;
color: #333333;
}
2. Edytuj plik Presentation/application.php i dodaj następujące dwie linie do konstruktora klasy
Application. Te wiersze konfigurują foldery wtyczek używane przez Smarty. Pierwsza dotyczy
wewnętrznych wtyczek Smarty, a druga określa folder smarty_plugins, który utworzysz do
przechowywania wtyczek, które napiszesz dla TShirtShop.
/* Class that extends Smarty, used to process and display Smarty
files */
classApplication extends Smarty

{
// Class constructor
public function __construct()
{
// Call Smarty's constructor
parent::Smarty();
// Change the default template directories
$this->template_dir = TEMPLATE_DIR;
$this->compile_dir = COMPILE_DIR;
$this->config_dir = CONFIG_DIR;
$this->plugins_dir[0] = SMARTY_DIR . 'plugins';
$this->plugins_dir[1] = PRESENTATION_DIR . 'smarty_plugins';
}
}
3. Teraz utwórz plik szablonu Smarty dla skomponowanego szablonu Departments_list. Napisz
następujące wiersze w Presentation/templates/departments_list.tpl. Stworzy to prezentację lub
wizualny układ listy działów.
{* departments_list.tpl *}
{load_presentation_object filename="departments_list" assign="obj"}
{* Start departments list *}
<div class="box">
<p class="box-title">Choose a Department</p>
<ul>
{* Loop through the list of departments *}
{section name=i loop=$obj->mDepartments}
{assign var=selected value=""}
{* Verify if the department is selected to decide what CSS style
to use *}
{if ($obj->mSelectedDepartment ==
$obj->mDepartments[i].department_id)}
{assign var=selected value="class=\"selected\""}
{/if}

<li>
{* Generate a link for a new department in the list *}
<a {$selected} href="{$obj->mDepartments[i].link_to_department}">
{$obj->mDepartments[i].name}
</a>
</li>
{/section}
</ul>
</div>
{* End departments list *}
4. Utwórz folder o nazwie smarty_plugins w folderze prezentacji. Będzie on zawierał pliki wtyczki
Smarty.
5. Wewnątrz folderu smarty_plugins utwórz plik o nazwie function.load_presentation_object.php i
dodaj do niego następujący kod:
<?php
// Plug-in functions inside plug-in files must be named: smarty_type_name
function smarty_function_load_presentation_object($params, $smarty)
{
require_once PRESENTATION_DIR . $params['filename'] . '.php';
$className = str_replace(' ', '',
ucfirst(str_replace('_', ' ',
$params['filename'])));
// Create presentation object
$obj = new $className();
if (method_exists($obj, 'init'))
{
$obj->init();
}
// Assign template variable
$smarty->assign($params['assign'], $obj);
}
?>

6. Wewnątrz folderu prezentacji utwórz plik o nazwie Departments_list.php i dodaj do niego
następujący kod:
<?php
// Manages the departments list
class DepartmentsList
{
/* Public variables available in departments_list.tpl Smarty template */
public $mSelectedDepartment = 0;
public $mDepartments;
// Constructor reads query string parameter
public function __construct()
{
/* If DepartmentId exists in the query string, we're visiting a
department */
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->mSelectedDepartment = (int)$_GET['DepartmentId'];
}
/* Calls business tier method to read departments list and create
their links */
public function init()
{
// Get the list of departments from the business tier
$this->mDepartments = Catalog::GetDepartments();
// Create the department links
for ($i = 0; $i < count($this->mDepartments); $i++)
$this->mDepartments[$i]['link_to_department'] =
'index.php?DepartmentId=' . $this->mDepartments[$i]['department_id'];
}
}
?>
7. Zmodyfikuj plik index.php, aby zawierał odniesienie do klasy biznesowej Katalogu:

// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';
// Load the database handler
require_once BUSINESS_DIR . 'database_handler.php';
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
// Load Smarty template file
$application = new Application();
8. Dokonaj następującej modyfikacji w pliku Presentation/templates/store_front.tpl, aby załadować
nowo utworzony szablon skomponowany w Departments_list. Wyszukaj następujący kod:
<div class="yui-b">
Place list of departments here
</div>
i zastąp go następującym:
<div class="yui-b">
{include file="departments_list.tpl"}
</div>
9.
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http://localhost/tshirtshop/index.php. Pobaw się trochę ze stroną, aby zobaczyć, co się dzieje, gdy
klikniesz dział lub umieścisz kursor myszy nad łączem.
Uwaga : Jeśli nie otrzymasz oczekiwanych wyników, upewnij się, że komputer jest poprawnie
skonfigurowany i że wszystkie wymagane przez PHP moduły, takie jak PDO, zostały pomyślnie
załadowane. Wiele błędów zostanie zgłoszonych w pliku dziennika błędów Apache (domyślnie
C:/xampp/apache/logs/error.log w systemie Windows lub /opt/lampp/logs/error_log w systemie
Linux). Pamiętaj też, aby sprawdzić stronę z erratą książki, na której będziemy na bieżąco informować
o rozwiązaniach potencjalnych problemów, które możesz napotkać.
Jak to działa: szablon listy_działów Smarty
Jeśli strona od początku działała zgodnie z oczekiwaniami, z pewnością jesteś szczęśliwym programistą!
W większości przypadków błędy zdarzają się z powodu literówek, więc uważaj na nie! Problemy z
dostępem do bazy danych są również powszechne, więc upewnij się, że poprawnie skonfigurowałeś
bazę danych tshirtshop i użytkownika tshirtshopadmin, jak pokazano w rozdziale 3. W każdym razie
mamy szczęście, że mamy dobry mechanizm raportowania błędów, który pokazuje szczegółowy raport
o błędach jeśli coś pójdzie nie tak. Rysunek pokazuje komunikat o błędzie, który otrzymałem po
błędnym wpisaniu hasła bazy danych w config.php. Komunikat o błędzie pojawia się w polu, które go
wygenerowało (aby móc odczytać wiadomość, musisz zaznaczyć ją w polu, w którym została
wygenerowana, i wkleić w innym dokumencie).

Jeśli jednak wszystko pójdzie dobrze, otrzymasz zgrabną stronę zawierającą listę działów
wygenerowaną przy użyciu szablonu Smarty. Każda nazwa działu na liście jest łączem do strony działu,
która w rzeczywistości jest łączem do strony index.php z parametrem DepartmentId w ciągu zapytania,
który
określa,
który
dział
został
wybrany.
Oto
przykład
takiego
linku:
http://localhost/tshirtshop/index.php?DepartmentId=3. Po kliknięciu łącza działu, wybrany dział
zostanie wyświetlony na liście przy użyciu innego stylu CSS.
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(presentation/templates/departments_list.tpl)
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(presentation/smarty_plugins/function.load_presentation_object.php) współpracują ze sobą, aby
wygenerować listę działów i użyć odpowiedniego stylu dla aktualnie wybranego. Przetwarzanie
rozpoczyna się od function.load_presentation_object.php, które jest zawarte w pliku store_front.tpl.
Pierwszy wiersz w Departments_list.tpl ładuje obiekt prezentacji DepartmentList za pośrednictwem
wtyczki Smarty:
{load_presentation_object filename="departments_list" assign="obj"}
Funkcja wtyczki smarty_function_load_presentation_object() tworzy i inicjuje obiekt DepartmentsList
(ta klasa jest zawarta w Presentation/departments_list.php), który jest następnie przypisywany do
zmiennej obj dostępnej z pliku szablonu projektu Smarty:

// Plug-in functions inside plug-in files must be named: smarty_type_name
function smarty_function_load_presentation_object($params, $smarty)
{
require_once PRESENTATION_DIR . $params['filename'] . '.php';
$className = str_replace(' ', '',
ucfirst(str_replace('_', ' ',
$params['filename'])));
// Create presentation object
$obj = new $className();
if (method_exists($obj, 'init'))
{
$obj->init();
}
// Assign template variable
$smarty->assign($params['assign'], $obj);
}
Metoda init() w DepartmentsList wypełnia publicznego członka klasy ($mDepartments) tablicą
zawierającą listę działów i innego publicznego członka zawierającego indeks aktualnie wybranego
działu ($mSelectedDepartment). Wracając do kodu Smarty — wewnątrz kodu HTML, który tworzy
układ szablonu Smarty (prezentacja/templates/departments_list.tpl), możesz zobaczyć tagi Smarty,
które robią magię:
{* Loop through the list of departments *}
{section name=i loop=$obj->mDepartments}
{assign var=selected value=""}
{* Verify if the department is selected to decide what CSS style
to use *}
{if ($obj->mSelectedDepartment == $obj->mDepartments[i].department_id)}
{assign var=selected value="class=\"selected\""}
{/if}
<li>
{* Generate a link for a new department in the list *}
<a {$selected} href="{$obj->mDepartments[i].link_to_department}">

{$obj->mDepartments[i].name}
</a>
</li>
{/section}
Sekcje szablonu Smarty są używane do przeglądania tablic danych. W tym przypadku chcesz zapętlić
tablicę departamentów przechowywaną w $obj->mDepartments:
{section name=i loop=$obj->mDepartments}
...
{/section}
Wewnątrz pętli sprawdzasz, czy bieżący dział w pętli ($obj->mDepartments[i].department_id) ma
identyfikator wymieniony w ciągu zapytania ($obj->mSelectedDepartment). W zależności od tego
decydujesz, jaki styl zastosować do nazwy, zapisując nazwę stylu (wybrany lub domyślny) w zmiennej
o nazwie wybrany. Ta zmienna jest następnie używana do wygenerowania linku:
<a {$selected} href="{$obj->mDepartments[i].link_to_department}">
{$obj->mDepartments[i].name}
</a>
Tworzenie Fabryki Linków
W dobrze skonstruowanej witrynie internetowej wszystkie linki muszą mieć spójny format. Na przykład
w PHP parametry ciągu zapytania odczytujesz według nazwy, a nie według liczby porządkowej, więc
następujące dwa linki normalnie miałyby to samo wyjście:
• http://localhost/index.php?Id działu=3&Id kategorii=5
• http://localhost/index.php?CategoryId=5&DepartmentId=3
W wielu przypadkach wielkość liter części adresu URL można zmienić bez wpływu na dane wyjściowe.
Aby wszystkie adresy URL w naszej witrynie internetowej miały spójny styl, utworzymy klasę, która
tworzy linki. Ta klasa okaże się bardzo przydatna na dłuższą metę. W Części 7 zaktualizujemy adresy
URL w naszej witrynie internetowej, aby były one bardziej przyjazne dla wyszukiwarek i osób
odwiedzających witrynę. Posiadanie centralnego miejsca, które generuje linki, ułatwi wdrożenie tej
funkcji. Ponadto na pewnym etapie procesu rozwoju będziesz chciał, aby niektóre strony Twojej
witryny były dostępne tylko za pośrednictwem bezpiecznych połączeń HTTPS, aby zapewnić poufność
danych przekazywanych od klienta do serwera i z powrotem. Takie wrażliwe strony obejmują
formularze logowania użytkownika, strony, na których użytkownik wprowadza dane karty kredytowej
i tak dalej. Nie wchodzimy tutaj w szczegóły. Musisz jednak wiedzieć, że strony dostępne za
pośrednictwem protokołu HTTPS zajmują znaczną część zasobów serwera, a my chcemy używać tylko
bezpiecznego połączenia podczas odwiedzania bezpiecznych stron. Po raz kolejny fabryka linków może
się przydać, ponieważ można ją skonfigurować tak, aby generowała linki HTTPS tylko dla tych sekcji
witryny, które wymagają zwiększonego bezpieczeństwa. Nasza fabryka linków zawsze będzie
generować linki bezwzględne. W większości przypadków wygodniej jest używać linków względnych na
stronie internetowej. Na przykład zazwyczaj obraz nagłówka witryny zawiera link do index.php zamiast
pełnego adresu URL, takiego jak http://www.example.com/index.php. W takim przypadku kliknięcie
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https://www.example.com/index.php, dzięki czemu użytkownik uzyska dostęp za pośrednictwem
bezpiecznego połączenia do strony, która nie powinna być dostępny w ten sposób (i w efekcie zużywa
znacznie więcej zasobów serwera niż to konieczne). Aby uniknąć tego problemu i innych podobnych,
napiszemy trochę kodu, który upewni się, że wszystkie linki w witrynie internetowej są linkami
bezwzględnymi.
Ćwiczenie: Tworzenie Fabryki Linków
1. Utwórz nowy plik o nazwie link.php w folderze prezentacji i dodaj do niego następujący kod:
<?php
class Link
{
public static function Build($link)
{
$base = 'http://' . getenv('SERVER_NAME');
// If HTTP_SERVER_PORT is defined and different than default
if (defined('HTTP_SERVER_PORT') && HTTP_SERVER_PORT != '80')
{
// Append server port
$base .= ':' . HTTP_SERVER_PORT;
}
$link = $base . VIRTUAL_LOCATION . $link;
// Escape html
return htmlspecialchars($link, ENT_QUOTES);
}
public static function ToDepartment($departmentId)
{
$link = 'index.php?DepartmentId=' . $departmentId;
return self::Build($link);
}
}
?>
2. Dodaj dwie nowe stałe do include/config.php:
// Server HTTP port (can omit if the default 80 is used)

define('HTTP_SERVER_PORT', '80');
/* Name of the virtual directory the site runs in, for example:
'/tshirtshop/' if the site runs at http://www.example.com/tshirtshop/
'/' if the site runs at http://www.example.com/ */
define('VIRTUAL_LOCATION', '/tshirtshop/');
3. Zmodyfikuj metodę init() z klasy DepartmentsList w pliku Presentation/departments_list.php, jak
pokazano w podświetlonym kodzie:
/* Calls business tier method to read departments list and create
their links */
public function init()
{
// Get the list of departments from the business tier
$this->mDepartments = Catalog::GetDepartments();
// Create the department links
for ($i = 0; $i < count($this->mDepartments); $i++)
$this->mDepartments[$i]['link_to_department'] =
Link::ToDepartment($this->mDepartments[$i]['department_id']);
}
4. Utwórz nowy plik o nazwie store_front.php w folderze prezentacji i dodaj do niego następujący kod.
To jest obiekt prezentacji, którego użyjemy w szablonie store_front, który tworzy łącze do strony
głównej witryny.
<?php
class StoreFront
{
public $mSiteUrl;
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mSiteUrl = Link::Build('');
}
}
?>

5. Zmodyfikuj prezentację/templates/store_front.tpl w ten sposób:
{* smarty *}
{config_load file="site.conf"}
{load_presentation_object filename="store_front" assign="obj"}
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>{#site_title#}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="{$obj->mSiteUrl}styles/tshirtshop.css" />
</head>
<body>
<div id="doc" class="yui-t2">
<div id="bd">
<div id="yui-main">
<div class="yui-b">
<div id="header" class="yui-g">
<a href="{$obj->mSiteUrl}">
<img src="{$obj->mSiteUrl}images/tshirtshop.png"
alt="tshirtshop logo" />
</a>
</div>
<div id="contents" class="yui-g">
Place contents here
</div>
</div>
</div>
<div class="yui-b">
{include file="departments_list.tpl"}

</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
6. Otwórz index.php i dodaj referencję do klasy Link, jak pokazano w podświetlonym kodzie:
<?php
// Include utility files
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'error_handler.php';
// Sets the error handler
ErrorHandler::SetHandler();
// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';
require_once PRESENTATION_DIR . 'link.php';
// Load the database handler
require_once BUSINESS_DIR . 'database_handler.php';
7. Załaduj TShirtShop i upewnij się, że nadal działa zgodnie z oczekiwaniami. To ćwiczenie nie ma na
celu zmiany naszej istniejącej funkcjonalności, ale wprowadzenie ulepszeń, które okażą się bardzo
pomocne podczas rozbudowy witryny w kolejnych rozdziałach.
Jak to działa: korzystanie z fabryki linków
Przede wszystkim upewnij się, że nowy wpis dodany do config.php jest poprawnie skonfigurowany.
Jeśli używasz swojej witryny internetowej na innym porcie niż domyślny 80 (powiedzmy, jeśli używasz
portu 8080), upewnij się, że określiłeś poprawny port w stałej HTTP_SERVER_PORT. Zobaczmy teraz,
jak działa fabryka linków. Obiekt prezentacji Link jest używany, jak pokazują modyfikacje
zaimplementowane w store_front.tpl i Departments_list.tpl, i przekształca linki względne otrzymane
jako parametry w linki bezwzględne.
Uwaga Jeśli nie używasz aliasu tshirtshop, będziesz musiał zmodyfikować stałą VIRTUAL_LOCATION w
config.php, aby odzwierciedlała rzeczywistą lokalizację Twojej aplikacji internetowej.
Zauważ, że metoda Build() nie dodaje portu, jeśli stała HTTP_SERVER_PORT nie jest zdefiniowana lub
jeśli zawiera domyślny port 80:
// If HTTP_SERVER_PORT is defined and different than default
if (defined('HTTP_SERVER_PORT') && HTTP_SERVER_PORT != '80')
{

// Append server port
$base .= ':' . HTTP_SERVER_PORT;
}
Jednak powinieneś mimo wszystko dodać HTTP_SERVER_PORT do config.php, aby ułatwić modyfikację
w przypadku przeniesienia aplikacji na serwer, który działa na innym porcie. Jeśli HTTP_SERVER_PORT
byłby na przykład 8080, odnośniki do index.php określone wcześniej zostałyby przekształcone na
<a href="http//www.example.com:8080/index.php">
Podsumowanie
Ta dług część była warta wysiłku, biorąc pod uwagę, ile teorii się nauczyłeś i zastosowałeś w projekcie
TShirtShop! W tym rozdziale wykonałeś następujące czynności:
• Utworzyłeś tabelę działów i wypełniłeś ją danymi.
• Dowiedziałeś się, jak uzyskać dostęp do tych danych z warstwy danych za pomocą PDO, a następnie
jak uzyskać dostęp do metody warstwy danych z warstwy biznesowej.
• Nauczyłeś się korzystać z wyjątków PHP 5.
• Zaimplementowałeś interfejs użytkownika przy użyciu szablonu Smarty.
Wkrótce zakończysz tworzenie katalogu produktów, wyświetlając kategorie i produkty na stronie! Po
wykonaniu tych czynności będziemy mieli okazję przyjrzeć się strukturze, na której zbudowana jest
nasza strona internetowa, oraz teorii, której się do tej pory nauczyłeś.

Tworzenie katalogu produktów: część 2
W poprzedniej Części zaimplementowałeś listę działów do wyboru dla witryny internetowej
TShirtShop. Katalog produktów to jednak znacznie więcej niż lista działów. Tu dodasz wiele nowych
funkcji katalogu produktów, w tym wyświetlanie list produktów i szczegółów produktu.
Dokładniej, w tym rozdziale:
• Dowiesz się o danych relacyjnych i typach relacji występujących między tabelami danych, a następnie
utwórz nowe struktury danych w swojej bazie danych.
• Dowiesz się, jak łączyć powiązane tabele danych i jeszcze więcej teorii na temat przechowywanych
procedur i technik MySQL.
• Ukończysz warstwę biznesową, aby pracować z nowymi procedurami składowanymi MySQL, wysyłać
parametry i przekazywać żądane dane do warstwy prezentacji.
• Wypełnisz warstwę prezentacji, aby pokazać odwiedzającym szczegółowe informacje o kategoriach,
produktach i nie tylko w katalogu.
Przechowywanie nowych danych
Biorąc pod uwagę nową funkcjonalność, którą dodajesz w tej części, nie jest zaskakujące, że musisz
dodać więcej tabel danych do bazy danych. Jednak nie chodzi tylko o dodawanie nowych tabel danych.
Musisz również dowiedzieć się o danych relacyjnych i relacjach, które możesz zaimplementować
między tabelami danych, aby uzyskać bardziej istotne informacje z bazy danych.
Co tworzy relacyjną bazę danych
Nie jest tajemnicą, że baza danych to coś, co przechowuje dane. Jednak dzisiejsze nowoczesne systemy
zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), takie jak MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle,
DB2 i inne, rozszerzyły tę podstawową rolę, dodając możliwość przechowywania i zarządzania danymi
relacyjnymi. To koncepcja, która zasługuje na uwagę. Więc co oznaczają dane relacyjne? Łatwo
zauważyć, że każdy element danych, jaki kiedykolwiek zapisano w rzeczywistej bazie danych, jest w
jakiś sposób powiązany z niektórymi już istniejącymi informacjami. Produkty są powiązane z
kategoriami i działami; zamówienia są powiązane z produktami i klientami i tak dalej. Relacyjna baza
danych przechowuje swoje informacje w tabelach danych, ale jest również świadoma relacja między
tabelami. Te powiązane tabele tworzą relacyjną bazę danych, która staje się obiektem o własnym
znaczeniu, a nie po prostu grupą niepowiązanych tabel danych. Mówi się, że dane stają się informacją
tylko wtedy, gdy nadajemy im znaczenie, a nawiązanie relacji z innymi danymi jest do tego idealnym
sposobem. Zajrzyj do katalogu produktów, aby zobaczyć, jakich danych potrzebuje i jak możesz je
przekształcić w informacje. W katalogu produktów potrzebujesz co najmniej trzech tabel danych:
jednej dla działów, jednej dla kategorii i jednej dla produktów. Należy zauważyć, że fizycznie każda
tabela danych jest niezależnym obiektem bazy danych, nawet jeśli logicznie jest częścią większej
jednostki - innymi słowy, nawet jeśli mówimy, że kategoria zawiera produkty, tabela zawierająca
produkty nie znajduje się w tabeli który zawiera kategorie. Nie stoi to w sprzeczności z relacyjnym
charakterem bazy danych. Rysunek przedstawia prostą reprezentację trzech tabel danych, w tym
wybranych danych przykładowych.

Gdy mówi się, że dwie tabele są powiązane, oznacza to bardziej szczegółowo, że rekordy tych tabel są
ze sobą powiązane. Jeśli więc tabela produktów jest powiązana z tabelą kategorii, przekłada się to na
to, że każdy rekord produktu jest w jakiś sposób powiązany z jednym z rekordów w tabeli kategorii.
Rysunek nie pokazuje fizycznej reprezentacji bazy danych, więc nie wymieniliśmy tam nazw tabel.
Takie diagramy są używane do decydowania, co należy przechowywać w bazie danych. Gdy już wiesz,
co przechowywać, następnym krokiem jest podjęcie decyzji, jak powiązane są wymienione dane, co
prowadzi do fizycznej struktury bazy danych. Chociaż Rysunek pokazuje trzy rodzaje danych, które
chcesz przechowywać, później dowiesz się, że do zaimplementowania tej struktury w bazie danych w
rzeczywistości użyjesz czterech tabel. Teraz, gdy znasz już dane, które chcesz przechowywać,
zastanówmy się, jak te trzy części odnoszą się do siebie. Oprócz wiedzy, że rekordy dwóch tabel są w
jakiś sposób powiązane, musisz także znać rodzaj relacji między nimi. Przyjrzyjmy się teraz bliżej
różnym sposobom powiązania dwóch tabel.
Dane relacyjne i relacje między tabelami
Aby kontynuować eksplorację świata relacyjnych baz danych, przeanalizujmy do tej pory trzy tabele
logiczne. Aby ułatwić sobie życie, nadajmy im teraz nazwy: tabela zawierająca produkty to produkt;
tabela zawierająca kategorie to kategoria; a ostatni to nasz stary przyjaciel, wydział. Tutaj nie ma
niespodzianek! Na szczęście te tabele wdrażają najczęstsze rodzaje relacji, które istnieją między
tabelami, relacje jeden-do-wielu i wiele-do-wielu, więc masz szansę dowiedzieć się o nich.
Uwaga Istnieją pewne odmiany tych dwóch typów relacji, a także mniej popularna relacja jeden-dojednego. W relacji jeden-do-jednego każdy wiersz w jednej tabeli odpowiada dokładnie jednemu
wierszowi w drugiej. Na przykład w bazie danych, która umożliwiała przypisywanie pacjentów do łóżek,
można mieć nadzieję, że między pacjentami a łóżkami pojawi się relacja jeden do jednego! Systemy
baz danych nie obsługują wymuszania tego rodzaju relacji, ponieważ musiałbyś dodać pasujące rekordy

w obu tabelach jednocześnie. Ponadto dwie tabele w relacji jeden do jednego można połączyć w jedną
tabelę.
Relacje jeden-do-wielu
Relacja jeden-do-wielu ma miejsce, gdy jeden rekord w tabeli może być powiązany z wieloma
rekordami w powiązanej tabeli, ale nie odwrotnie. W naszym przypadku dzieje się tak w przypadku
relacji dział-kategoria. Określony dział może zawierać dowolną liczbę kategorii, ale każda kategoria
należy do dokładnie jednego działu. Rysunek lepiej przedstawia relację jeden-do-wielu między działami
i kategoriami.

Innym częstym scenariuszem, w którym widać relację jeden-do-wielu, jest tabela order-order_detail,
w której order zawiera ogólne informacje o zamówieniu (takie jak data, łączna kwota itd.), a
order_detail zawiera produkty związane z zamówienie. Relacja jeden-do-wielu jest implementowana
w bazie danych przez dodanie dodatkowej kolumny w tabeli po stronie wielu relacji, która odwołuje
się do kolumny ID tabeli po jednej stronie relacji. Mówiąc najprościej, w tabeli kategorii będziesz mieć
dodatkową kolumnę (zwaną id_działu), która będzie zawierać identyfikator działu, do którego należy
kategoria. Zaimplementujesz to w swojej bazie danych nieco później, po zapoznaniu się z relacjami
wiele-do-wielu i ograniczeniami klucza obcego.
Relacje wiele do wielu
Innym powszechnym typem relacji jest relacja wiele-do-wielu. Ten rodzaj relacji jest implementowany,
gdy rekordy w obu tabelach relacji mogą mieć wiele pasujących rekordów w drugiej. W naszym
scenariuszu dzieje się tak w przypadku tabel produktów i kategorii, ponieważ wiemy, że produkt może
istnieć w więcej niż jednej kategorii (jeden produkt z wieloma kategoriami), a kategoria może mieć
więcej niż jeden produkt (jedna kategoria z wieloma produktami) . Dzieje się tak, ponieważ wcześniej
zdecydowaliśmy, że produkt może znajdować się w więcej niż jednej kategorii. Gdyby produkt mógł
należeć tylko do jednej kategorii, miałbyś inną relację jeden-do-wielu, taką jak ta, która istnieje między
działami i kategoriami (gdzie kategoria nie może należeć do więcej niż jednego działu). Jeśli

przedstawisz tę relację za pomocą obrazu, jak pokazano wcześniej na rysunku powyżej, ale tym razem
za pomocą ogólnych nazw, otrzymasz coś podobnego do tego, co pokazano na rysunku.

Chociaż logicznie relacja wiele-do-wielu zachodzi między dwiema tabelami, bazy danych (w tym bazy
danych MySQL) nie mają możliwości fizycznego zaimplementowania tego rodzaju relacji przy użyciu
tylko dwóch tabel, więc oszukujemy, dodając trzecią tabelę do miksu . Ta trzecia tabela, zwana tabelą
skrzyżowań (nazywaną również tabelą łączącą lub tabelą skojarzoną) oraz dwie relacje jeden-do-wielu
pomogą osiągnąć relację wiele-do-wielu. Tabela skrzyżowań służy do kojarzenia produktów i kategorii,
bez ograniczeń dotyczących liczby produktów, które mogą istnieć w kategorii lub liczby kategorii, które
można dodać. Rysunek przedstawia rolę tabeli połączeń.

Zauważ, że każdy rekord w tabeli skrzyżowań łączy jedną kategorię z jednym produktem. Możesz mieć
dowolną liczbę rekordów w tabeli skrzyżowań, łącząc dowolną kategorię z dowolnym produktem.
Tabela łącząca zawiera dwa pola, z których każde odwołuje się do klucza podstawowego jednej z dwóch
połączonych tabel. W naszym przypadku tabela skrzyżowań będzie zawierać dwa pola: pole
category_id oraz pole product_id. Każdy rekord w tabeli skrzyżowań będzie składał się z pary
identyfikatorów produktu i kategorii (id_produktu, identyfikator_kategorii), które będą używane do
powiązania określonego produktu z określoną kategorią. Dodając więcej rekordów do tabeli
product_category, możesz powiązać produkt z większą liczbą kategorii lub kategorię z większą liczbą
produktów, skutecznie implementując relację wiele-do-wielu. Ponieważ relacja wiele-do-wielu jest

implementowana przy użyciu trzeciej tabeli, która tworzy połączenie między połączonymi tabelami,
nie ma potrzeby dodawania dodatkowych pól do powiązanych tabel w taki sposób, w jaki dodaliśmy
identyfikator_działu do tabeli kategorii w celu zaimplementowania relacja jeden-do-wielu. Nie ma
ostatecznej konwencji nazewnictwa, której można by użyć dla tabeli skrzyżowań. W większości
przypadków wystarczy połączyć nazwy dwóch połączonych tabel - w tym przypadku tabela połączeń
nosi nazwę product_category.
Wymuszanie relacji tabel przy użyciu kluczy obcych
Relacje między tabelami mogą być fizycznie wymuszane w bazie danych przy użyciu ograniczeń
FOREIGN KEY lub po prostu kluczy obcych. W poprzednim rozdziale dowiedziałeś się o ograniczeniach
KLUCZ PODSTAWOWY i UNIQUE. Omówiliśmy je tam, ponieważ dotyczą one stołu jako indywidualnego
bytu. Z drugiej strony klucze obce występują między dwiema tabelami: tabelą, w której zdefiniowany
jest klucz obcy (tabela referencyjna) i tabelą, do której odwołuje się klucz obcy (tabela referencyjna).
Wskazówka W rzeczywistości tabela referencyjna i tabela referencyjna mogą być tym samym. W
praktyce nie zdarza się to zbyt często, ale też nie jest niczym niezwykłym. Na przykład możesz mieć
tabelę z pracownikami, w której każdy pracownik odwołuje się do pracownika, który jest jego szefem
(w tym scenariuszu wiersz dużego szefa prawdopodobnie odwołuje się do samego siebie).
Klucz obcy to kolumna lub kombinacja kolumn używana do wymuszania połączenia między danymi w
dwóch tabelach (zazwyczaj reprezentujących relację jeden-do-wielu). Klucze obce są używane zarówno
jako metoda zapewnienia integralności danych, jak i ustanowienia relacji między tabelami. Aby
wymusić integralność bazy danych, klucze obce, podobnie jak inne typy ograniczeń, stosują pewne
ograniczenia. W przeciwieństwie do ograniczeń KLUCZ PODSTAWOWY i UNIKATOWY, które stosują
ograniczenia do pojedynczej tabeli, ograniczenie KLUCZ OBCY stosuje ograniczenia zarówno do tabel
odwołujących się, jak i odwołujących się do nich. Na przykład, jeśli wymusisz relację jeden-do-wielu
między tabelami działów i kategorii przy użyciu ograniczenia klucza obcego, baza danych uwzględni tę
relację jako część swojej integralności. Nie pozwoli Ci dodać kategorii do nieistniejącego działu ani
usunąć działu, jeśli istnieją kategorie, które do niego należą. Mamy dobre i złe wieści dotyczące
ograniczenia FOREIGN KEY i MySQL. Złą wiadomością jest to, że domyślny silnik pamięci masowej w
większości instancji MySQL - MyISAM - nie obsługuje wymuszania ograniczeń FOREIGN KEY.
Alternatywą dla MyISAM jest silnik przechowywania InnoDB, ale tabele InnoDB nie obsługują
wyszukiwania pełnotekstowego, które będzie potrzebne podczas implementacji funkcji wyszukiwania.
Dobrą wiadomością jest to, że możesz mieć różne typy tabel w jednej bazie danych, więc możesz
używać MyISAM do tabel, które nie wymagają wyszukiwania wolnego tekstu i/lub kluczy obcych, a
InnoDB do pozostałych. Musisz jednak zachować szczególną ostrożność podczas manipulowania
danymi z tabel MyISAM, ponieważ nie możesz polegać na bazie danych, która sama wymusi jej
integralność.
Uwaga Klucze obce można programowo zaimplementować dla typów aparatów przechowywania,
które ich nie obsługują, za pomocą wyzwalaczy.
Zanim zaimplementujemy pozostałe tabele katalogu produktów, musimy wyjaśnić więcej na temat
różnych typów tabel MySQL.
Typy tabel MySQL
MySQL obsługuje kilka silników pamięci masowej, których można używać do przechowywania danych.
Podczas tworzenia nowej tabeli danych, jeśli nie określono inaczej, używany jest domyślny typ tabeli
(MyISAM). Oto trzy ważne typy tabel obsługiwane przez MySQL:

MyISAM jest domyślnym silnikiem przechowywania podczas tworzenia nowych tabel od MySQL 3.23
(kiedy zastąpił swoją starszą wersję ISAM). Jest to najszybszy typ tabeli w MySQL, kosztem braku
obsługi kluczy obcych, ograniczeń CHECK, transakcji i kilku innych zaawansowanych funkcji. Jednak w
przeciwieństwie do innych typów tabel obsługuje wyszukiwanie pełnotekstowe, co jest bardzo
pomocne podczas implementacji funkcji wyszukiwania w witrynie internetowej. InnoDB to bardzo
popularny i potężny silnik bazy danych dla MySQL, który między innymi obsługuje transakcje, ma duże
możliwości obsługi wielu jednoczesnych operacji aktualizacji i może wymuszać ograniczenia dotyczące
FOREIGN KEY. Silnik jest rozwijany niezależnie od MySQL, a jego strona główna to
http://www.innodb.com. HEAP jest specjalnym rodzajem typu tabeli, ponieważ jest konstruowany w
pamięci systemowej. Nie można go używać do niezawodnego przechowywania danych (w przypadku
awarii systemu wszystkie dane są tracone i nie można ich odzyskać), ale może być dobrym wyborem
podczas pracy z tabelami, które muszą być bardzo szybkie z danymi, które można łatwo
zrekonstruować jeśli przypadkowo zgubiony.
Uwaga W katalogu produktów TShirtShop będziesz używać tabel MyISAM głównie dlatego, że
potrzebujesz ich funkcji wyszukiwania pełnotekstowego. Jeśli zmienisz zdanie co do typu tabeli, możesz
go łatwo zmienić za pomocą polecenia ALTER TABLE. Poniższy wiersz kodu zamieniłby tabelę
departamentów w tabelę InnoDB:
ALTER TABLE department ENGINE=InnoDB;
Tworzenie i wypełnianie nowych tabel danych
Teraz nadszedł czas na stworzenie trzech nowych tabel, które uzupełnią nasz katalog produktów:
• Kategoria
• Produkt
• Kategoria produktu
Dodawanie kategorii
Proces tworzenia tabeli kategorii jest prawie taki sam, jak w przypadku tabeli działów utworzonej w
Części 3. Tabela kategorii będzie miała cztery pola, opisane w Tabeli.
Nazwa pola : Typ danych : Opis
category_id : int : Liczba całkowita autoinkrementacji, która reprezentuje unikalny identyfikator
kategorii. Jest to klucz podstawowy tabeli i nie zezwala na wartości NULL.
department_id : int : liczba całkowita reprezentująca dział, do którego należy kategoria. Nie zezwala
na wartości NULL.
name : varchar(100) : Przechowuje nazwę kategorii. Nie zezwala na wartości NULL.
description : varchar(1000) : Przechowuje opis kategorii. Pozwala na NULL.
Istnieją dwa sposoby tworzenia tabeli kategorii i jej wypełniania: albo wykonaj skrypty SQL z sekcji Kod
źródłowy/Pobierz na stronie internetowej Apress (http://www.apress.com/) albo wykonaj czynności
opisane w poniższym ćwiczeniu .
Ćwiczenie: Tworzenie kategorii Tabela
1. Korzystając z phpMyAdmin, przejdź do bazy danych tshirtshop.

2. Kliknij przycisk SQL w górnym menu i użyj formularza, aby wykonać następujące zapytanie SQL, które
tworzy tabelę kategorii (alternatywnie możesz użyć phpMyAdmin, aby utworzyć tabelę, określając pola
za pomocą interfejsu wizualnego).
-- Create category table
CREATE TABLE 'category' (
'category_id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
'department_id' INT NOT NULL,
'name' VARCHAR(100) NOT NULL,
'description' VARCHAR(1000),
PRIMARY KEY ('category_id'),
KEY 'idx_category_department_id' ('department_id')
) ENGINE=MyISAM;
3. Teraz wypełnijmy tabelę danymi. Wykonaj następujący skrypt SQL:
-- Populate category table
INSERT INTO 'category' ('category_id', 'department_id', 'name',
'description') VALUES
(1, 1, 'French', 'The French have always had an eye for beauty. One look at the T-shirts below and you''ll
see that same appreciation has been applied abundantly to their postage stamps. Below are some of
our most beautiful and colorful T-shirts, so browse away! And don''t forget to go all the way to the
bottom - you don''t want to miss any of them!'),
(2, 1, 'Italian', 'The full and resplendent treasure chest of art, literature, music, and science that Italy
has given the world is reflected splendidly in its postal stamps. If we could, we would dedicate
hundreds of T-shirts to this amazing treasure of beautiful images, but for now we will have to live with
what you see here. You don''t have to be Italian to love these gorgeous T-shirts, just someone who
appreciates the finer things in life!'),
(3, 1, 'Irish', 'It was Churchill who remarked that he thought the Irish most curious because they didn''t
want to be English. How right he was! But then, he was half-American, wasn''t he? If you have an Irish
genealogy you will want these T-shirts! If you suddenly turn Irish on St. Patrick''s Day, you too will want
these T-shirts! Take a look at some of the coolest T-shirts we have!'),
(4, 2, 'Animal', ' Our ever-growing selection of beautiful animal Tshirts represents critters from
everywhere, both wild and domestic. If you don''t see the T-shirt with the animal you''re looking for,
tell us and we''ll find it!'),
(5, 2, 'Flower', 'These unique and beautiful flower T-shirts are just the item for the gardener, flower
arranger, florist, or general lover of things beautiful. Surprise the flower in your life with one of the
beautiful botanical T-shirts or just get a few for yourself!'),
(6, 3, 'Christmas', ' Because this is a unique Christmas T-shirt that you''ll only wear a few times a year,
it will probably last for decades (unless some grinch nabs it from you, of course). Far into the future,

after you''re gone, your grandkids will pull it out and argue over who gets to wear it. What great
snapshots they''ll make dressed in Grandpa or Grandma''s incredibly tasteful and unique Christmas Tshirt! Yes, everyone will remember you forever and what a silly goof you were when you would wear
only your Santa beard and cap so you wouldn''t cover up your nifty T-shirt.'),
(7, 3, 'Valentine''s', 'For the more timid, all you have to do is wear your heartfelt message to get it
across. Buy one for you and your sweetie(s) today!');
Jak to działa: wypełnianie tabeli kategorii
Dodanie danych do tabeli powinno być trywialnym zadaniem, biorąc pod uwagę, że znasz dane, które
należy wstawić. Rysunek przedstawia dane z tabeli kategorii pokazanej przez phpMyAdmin.

W kodzie SQL zwróć uwagę, w jaki sposób zmieniliśmy znaczenie znaków specjalnych w opisach
kategorii, takich jak pojedyncze cudzysłowy, które należy podwoić, aby MySQL wiedział, że interpretuje
je jako cudzysłowy, które należy dodać do opisu, a nie jako zakończenie ciągu postacie.
Dodawanie produktów i powiązanie ich z kategoriami
Teraz wykonasz te same kroki, co wcześniej, ale tym razem utworzysz nieco bardziej skomplikowaną
tabelę: produkt. Tabela produktów zawiera pola pokazane w Tabeli 2.
Nazwa pola : Typ danych : Opis
product_id : int : Liczba całkowita reprezentująca unikalny identyfikator kategorii. Jest to klucz
podstawowy tabeli i pole autoinkrementacji.
name : varchar(100) : Przechowuje nazwę produktu. Nie zezwala na wartości NULL.
description : varchar(1000) : Przechowuje opis kategorii. Pozwala na NULL.
price : numeryczna(10, 2) : Przechowuje cenę produktu.
Discounted_price : numeric(10, 2) : Przechowuje obniżoną cenę produktu. Przechowa 0,00, jeśli
produkt nie ma aktualnej ceny promocyjnej.
image : varchar(150) : Przechowuje nazwę pliku obrazu produktu (lub ewentualnie pełną ścieżkę),
która jest wyświetlana na stronie szczegółów produktu. Możesz przechowywać obraz bezpośrednio w
tabeli, ale w większości przypadków znacznie wydajniejsze jest przechowywanie plików obrazów w
systemie plików i przechowywanie tylko ich nazw w bazie danych. Jeśli masz witrynę internetową o
dużym natężeniu ruchu, możesz nawet chcieć umieścić pliki obrazów w oddzielnej fizycznej lokalizacji
(na przykład na innym dysku twardym), aby zwiększyć wydajność witryny. To pole dopuszcza wartości
NULL.

image_2 : varchar(150) : Przechowuje nazwę drugiego zdjęcia produktu, które jest wyświetlane na
stronie szczegółów produktu. Pozwala na NULL.
thumbnail : varchar(150) : przechowuje nazwę miniatury zdjęcia produktu. Ten obraz jest wyświetlany
na listach produktów, gdy przeglądasz katalog.
display : smallint : Przechowuje wartość określającą, w jakich obszarach katalogu produkt powinien
być wyświetlany. Możliwe wartości to 0 (domyślnie), co oznacza, że produkt jest wymieniony tylko na
stronie kategorii, której jest częścią ); 1, co oznacza, że produkt znajduje się również na pierwszej
stronie katalogu; 2, wskazując, że produkt występuje również w działach, których jest częścią; i 3, co
oznacza, że produkt jest również prezentowany zarówno na stronie tytułowej, jak i na stronie działu.
Za pomocą tego pola administratorzy witryny mogą wyróżnić zestaw produktów, które będą
szczególnie interesujące dla odwiedzających w określonym sezonie, świętach i tak dalej. Ponadto, jeśli
chcesz promować produkty, które mają obniżoną cenę, ta funkcja jest właśnie tym, czego potrzebujesz.
Tabela product_category to tabela łącząca, która pozwala na zaimplementowanie relacji wieletomanów między tabelami produktów i kategorii. Zawiera dwa pola, które tworzą klucz podstawowy
tabeli: product_id i category_id. Wykonaj kroki ćwiczenia, aby utworzyć tabelę produktów w swojej
bazie danych.
Ćwiczenie: Tworzenie tabeli produktów
1. Korzystając z phpMyAdmin, wykonaj następujące polecenie, aby utworzyć tabelę produktów:
-- Create product table
CREATE TABLE `product` (
`product_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(100) NOT NULL,
`description` VARCHAR(1000) NOT NULL,
`price` NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
`discounted_price` NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
`image` VARCHAR(150),
`image_2` VARCHAR(150),
`thumbnail` VARCHAR(150),
`display` SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (`product_id`)
) ENGINE=MyISAM;
2. Teraz utwórz tabelę product_category, wykonując to zapytanie:
-- Create product_category table
CREATE TABLE `product_category` (
`product_id` INT NOT NULL,

`category_id` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`product_id`, `category_id`)
) ENGINE=MyISAM;
3. Użyj skryptu populate_product.sql z pobranego kodu, aby wypełnić tabelę produktów
przykładowymi danymi.
4. Użyj skryptu populate_product_category.sql z pobranego kodu, aby wypełnić tabelę
product_category przykładowymi danymi.
Jak to działa: relacje wiele do wielu
Relacje wiele-do-wielu są tworzone przez dodanie trzeciej tabeli, zwanej tabelą połączeń, która w tym
przypadku nosi nazwę product_category. Ta tabela zawiera pary identyfikator_produktu i
identyfikator_kategorii, a każdy rekord w tabeli kojarzy określony produkt z określoną kategorią. Jeśli
więc widzisz taki rekord (1, 4) w product_category, wiesz, że produkt o ID 1 należy do kategorii o ID 4.
To również pierwszy raz, kiedy ustawiasz klucz podstawowy składający się z więcej niż jednej kolumny.
Klucz podstawowy product_category tworzą oba jego pola: product_id i category_id. Oznacza to, że w
tabeli nie będą mogły znajdować się dwie identyczne pary (identyfikator_produktu,
identyfikator_kategorii). Jednak jest całkowicie legalne, aby identyfikator_produktu lub
identyfikator_kategorii pojawiał się więcej niż jeden raz, o ile jest on częścią unikalnej pary
(identyfikator_produktu, identyfikator_kategorii). Ma to sens, ponieważ nie chcesz mieć dwóch
identycznych rekordów w tabeli product_ category. Produkt może być powiązany z określoną kategorią
lub nie; nie może być wielokrotnie powiązany z kategorią.
Korzystanie z diagramów bazy danych
Cała teoria dotycząca relacji między stołami może na początku być nieco myląca, ale przyzwyczaisz się
do tego. Aby lepiej zrozumieć tę relację, możesz uzyskać obraz za pomocą diagramów bazy danych.
Szereg narzędzi pozwala wizualnie budować struktury bazy danych, wdrażać je fizycznie w bazie
danych i generować niezbędny skrypt SQL. Chociaż nie będziemy przedstawiać w tej książce żadnego
konkretnego narzędzia, dobrze jest wiedzieć, że one istnieją. Listę najpopularniejszych narzędzi można
znaleźć pod adresem http://www.databaseanswers.com/modelling_tools.htm. Diagramy bazy danych
mają również możliwość implementacji relacji między tabelami. Na przykład, jeśli do tej pory
zaimplementowano relacje między czterema tabelami, diagram bazy danych wyglądałby podobnie do
rysunku.

Na schemacie klucze podstawowe każdej tabeli są oznaczone literą „PK”. Klucze obce są oznaczone
literą „FK” (ponieważ w tabeli może być ich więcej, są ponumerowane). Strzałki między dwiema
tabelami wskazują na tabelę w jednej części relacji.
Zapytanie o nowe dane
Teraz masz bazę danych z bogactwem informacji, które tylko czekają na przeczytanie przez kogoś.
Jednak nowe elementy niosą ze sobą zestaw nowych rzeczy, których musisz się nauczyć. Tu logika
warstwy danych jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ musi odpowiadać na zapytania typu
„podaj mi drugą stronę produktów z kategorii Kreskówki” lub „podaj mi produkty w promocji dla działu
X." Zanim przejdziemy do pisania procedur składowanych, które implementują tę logikę, omówimy
najpierw teorię dotyczącą
• Pobieranie krótkich opisów produktów
• Łączenie tabel danych
• Wdrożenie stronicowania
Zajmijmy się tymi zadaniami jeden po drugim.
Uzyskiwanie krótkich opisów
Na listach produktów, które odwiedzający widzi podczas przeglądania katalogu, nie wyświetlamy
pełnych opisów produktów, tylko część z nich. W TShirtShop wyświetlamy pierwszych 150 znaków
każdego opisu produktu, po czym, jeśli opis ma większą długość, łączymy (dołączamy) wielokropki (…)
na końcu opisu. Oczywiście możesz zdecydować, czy chcesz wyświetlić mniej więcej opis, po prostu
zmieniając tę długość (w naszym projekcie 150) na dowolną liczbę; upewnij się, że wyświetla się to
dobrze, wyświetlając podgląd zmian w wybranej przeglądarce. Użyjemy funkcji LEFT(str, len)MySQL,
aby wyodrębnić pierwsze N (len) znaków z opisu produktu, gdzie N to liczba znaków do wyodrębnienia.
Poniższe polecenie SELECT zwraca opisy produktów skrócone do 30 znaków, ze znakiem „. . ”.
dołączany na końcu, jeśli opis ma długość większą niż 30 znaków:
SELECT name,
IF(LENGTH(description) <= 30, description,

CONCAT(LEFT(description, 30), '...')) AS description
FROM product
ORDER BY name;
Nowa kolumna wygenerowana przez wyrażenie CONCAT(LEFT(opis, 30), '...') nie ma domyślnie nazwy,
więc tworzymy dla niej alias za pomocą słowa kluczowego AS. Przy aktualnych danych to zapytanie
zwróciłoby coś takiego:

Łączenie tabel danych
Ponieważ Twoje dane są przechowywane w kilku tabelach, wszystkie potrzebne informacje mogą nie
znajdować się w jednej tabeli. Spójrz na poniższą listę, która zawiera dane zarówno z tabel działów, jak
i kategorii:

W innych przypadkach wszystkie potrzebne informacje znajdują się tylko w jednej tabeli, ale musisz
postawić na niej warunki na podstawie informacji z innej tabeli. Nie można uzyskać tego rodzaju
zestawu wyników za pomocą prostych zapytań, takich jak te, których używałeś do tej pory. Potrzeba
zestawu wyników opartego na danych z wielu tabel jest dobrą wskazówką, że może być konieczne
użycie złączeń tabel. Podczas wyodrębniania produktów należących do kategorii zapytanie SQL nie jest
takie samo, jak podczas wyodrębniania kategorii należących do działu. Dzieje się tak, ponieważ
produkty i kategorie są połączone za pomocą tabeli łączącej product_category. Aby uzyskać listę
produktów w kategorii, musisz najpierw zajrzeć do tabeli product_category i pobrać wszystkie pary
(product_id, category_id), gdzie category_id jest identyfikatorem kategorii, której szukasz. Lista ta
zawiera identyfikatory produktów w tej kategorii. Korzystając z tych identyfikatorów, będziesz mógł
wygenerować wymaganą listę produktów z tabeli produktów. Chociaż brzmi to dość skomplikowanie,
można to zrobić za pomocą pojedynczego zapytania SQL. Prawdziwa moc SQL tkwi w jego zdolności do
wykonywania złożonych operacji na dużych ilościach danych za pomocą prostych zapytań. Łączenie
jednej tabeli z drugą powoduje łączenie kolumn (nie wierszy) tych tabel. Podczas łączenia dwóch tabel
zawsze musi istnieć wspólna kolumna, na której zostanie wykonane połączenie. Tabele są łączone w
SQL za pomocą klauzuli JOIN. Dowiesz się, jak tworzyć połączenia tabel, analizując tabele product i
product_category oraz analizując, jak uzyskać listę produktów należących do określonej kategorii.

Załóżmy, że chcesz uzyskać wszystkie produkty, w których id_kategorii = 5. Zapytanie łączące tabele
produkt i kategoria_produktu wygląda następująco:
SELECT product_category.product_id,
product_category.category_id,
product.name
FROM product_category
INNER JOIN product
ON product.product_id = product_category.product_id
ORDER BY product.product_id;
Wynik będzie wyglądał mniej więcej tak (aby zaoszczędzić miejsce, lista nie zawiera wszystkich
zwróconych wierszy i kolumn):

Wynikowa tabela składa się z żądanych pól z połączonych tabel zsynchronizowanych w kolumnie
product_id, która została określona jako kolumna, w której ma nastąpić łączenie. Widać, że produkty,
które istnieją w wielu kategoriach, są wymienione więcej niż raz, raz dla każdej kategorii, do której
należą, ale ten problem zniknie po przefiltrowaniu wyników, aby uzyskać tylko produkty z określonej
kategorii. Zauważ, że w klauzuli SELECT nazwy kolumn są poprzedzone nazwą tabeli. Jest to wymagane,
jeśli kolumny istnieją w większej liczbie tabel, które uczestniczą w łączeniu tabel, na przykład
product_id w naszym przypadku. W przypadku drugiej kolumny poprzedzenie jej nazwy nazwą tabeli
jest opcjonalne, chociaż jest to dobra praktyka, aby uniknąć pomyłek. Zapytanie zwracające tylko
produkty należące do kategorii 5 to SELECT product.product_id, product.name

FROM product_category
INNER JOIN product
ON product.product_id = product_category.product_id
WHERE product_category.category_id = 5;
Wyniki są następujące:

Ostatnią rzeczą wartą omówienia jest użycie aliasów. Aliasy niekoniecznie są związane z łączeniami
tabel, ale stają się szczególnie przydatne (a czasami konieczne) podczas łączenia tabel i przypisują im
różne (zwykle) krótsze nazwy. Aliasy są niezbędne podczas łączenia tabeli ze sobą, w takim przypadku
należy przypisać różne aliasy do różnych wystąpień, aby je odróżnić. Poniższe zapytanie zwraca te same
produkty, co poprzednie, ale używa aliasów:
SELECT p.product_id, p.name
FROM product_category pc
INNER JOIN product p
ON p.product_id = pc.product_id
WHERE pc.category_id = 5;
Wyświetlanie produktów strona po stronie
Jeśli niektóre sekcje internetowe muszą zawierać dużą liczbę produktów, warto pozwolić
odwiedzającemu przeglądać je strona po stronie, z predefiniowaną (lub konfigurowaną przez
użytkownika) liczbą produktów na stronę. W zależności od warstwy architektury, w której jest
wykonywane stronicowanie, istnieją trzy główne sposoby implementacji stronicowania: Stronicowanie
na poziomie warstwy danych: w tym przypadku baza danych zwraca tylko jedną stronę produktów,
stronę wymaganą przez warstwę prezentacji. Stronicowanie na poziomie warstwy biznesowej:
warstwa biznesowa żąda całej strony produktów z bazy danych, wykonuje filtrowanie i zwraca do
warstwy prezentacji tylko stronę produktów, która ma być wyświetlona. Stronicowanie na poziomie
warstwy prezentacji: w tym scenariuszu warstwa prezentacji otrzymuje pełną listę produktów i
wyodrębnia tylko stronę, która ma być wyświetlona dla użytkownika. Stronicowanie na poziomie
warstwy biznesowej i warstwy prezentacji ma potencjalne problemy z wydajnością, zwłaszcza w
przypadku dużych zestawów wyników, ponieważ wiążą się one z przesyłaniem niepotrzebnie dużych
ilości danych z bazy danych do warstwy prezentacji. Dodatkowe dane również muszą być
przechowywane w pamięci serwera, niepotrzebnie zużywając zasoby serwera. W naszej witrynie
zaimplementujemy stronicowanie na poziomie warstwy danych, nie tylko ze względu na lepszą
wydajność, ale także dlatego, że pozwala nauczyć się kilku sztuczek dotyczących programowania baz
danych, które przydadzą się podczas tworzenia witryn internetowych. Aby zaimplementować
stronicowanie na poziomie warstwy danych, musimy wiedzieć, jak zbudować zapytanie SELECT, które
zwraca tylko część rekordów (produktów) z większego zestawu, a każdy język bazy danych wydaje się

mieć na to inne sposoby. Aby osiągnąć tę funkcjonalność w MySQL, musisz użyć słowa kluczowego
LIMIT z instrukcją SELECT. LIMIT przyjmuje jeden lub dwa argumenty. Pierwszy argument określa
indeks pierwszego zwróconego rekordu, a drugi określa liczbę zwracanych wierszy. Poniższe zapytanie
SQL mówi MySQL, aby zwrócił wiersze 15, 16, 17, 18 i 19 z listy produktów uporządkowanych według
ich identyfikatorów (pamiętaj, że indeks zaczyna się od zera dla pierwszego rekordu, więc prosimy o
wiersz 15, pytając dla indeksu 14-numer wiersza minus jeden):
SELECT name
FROM product
ORDER BY product_id
LIMIT 14, 5;
Przy obecnej bazie danych powinieneś otrzymać następujące wyniki:

Użyjesz słowa kluczowego LIMIT, aby określić zakres rekordów, które Cię interesują podczas pobierania
list produktów.
Pisanie nowych procedur przechowywanych w bazie danych
Teraz, gdy znasz już sposób wykonywania zapytań do bazy danych, możesz zaimplementować
procedury składowane w warstwie danych, które zwrócą dane z bazy danych. Najpierw
zaimplementujesz procedury składowane MySQL, które pobierają informacje o działach i kategoriach:
• catalog_get_department_details
• catalog_get_categories_list
• catalog_get_category_details
Następnie napiszesz procedury składowane, które dotyczą produktów. Tylko cztery procedury
składowane proszą o produkty, ale zaimplementujesz również trzy funkcje pomocnicze
(catalog_count_products_in_category,
catalog_count_products_on_department
i
Catalog_count_products_on_catalog), aby pomóc we wdrażaniu funkcji stronicowania. Pełna lista
procedur składowanych, które należy zaimplementować, jest następująca:
• catalog_count_products_in_category
• catalog_get_products_in_category
• catalog_count_products_on_department
• catalog_get_products_on_department
• catalog_count_products_on_catalog
• catalog_get_products_on_catalog

• catalog_get_product_details
• catalog_get_product_locations
Zwróć uwagę, że nazwaliśmy nasze procedury składowane w taki sposób, że nazwa wskazuje, co robi
procedura składowana. Nazywa się to samodokumentowaniem lub samoopisującym się kodem i jest
to dobry nawyk podczas kodowania; pomoże tobie – lub każdemu, kto musi pracować w Twojej
witrynie – szybko zrozumieć, co robi każda z twoich procedur składowanych bez konieczności
zaglądania do ich wnętrza. Wielu programistów na własnej skórze przekonało się, że za dwa tygodnie
nie będziesz pamiętał, co robi dana funkcja, a nazwanie jej function_one nie mówi absolutnie nic o jej
przeznaczeniu; stosowanie stylu samodokumentowania na dłuższą metę zaoszczędzi wiele godzin
podczas debugowania i przeprojektowywania. W kolejnych sekcjach zobaczysz kod każdej procedury
składowanej. Nie będziemy przechodzić przez indywidualne ćwiczenia, aby stworzyć te procedury
składowane. Użyj phpMyAdmin, aby dodać je do swojej bazy danych, używając karty SQL i zmieniając
DELIMITER na $$, jak pokazano na rysunku.

Przestroga Nie zapomnij ustawić ogranicznika podczas tworzenia każdej procedury składowanej!
catalog_get_department_details
Procedura składowana catalog_get_department_details zwraca nazwę i opis dla danego działu,
którego identyfikator jest odbierany jako parametr. Jest to potrzebne, gdy użytkownik wybierze dział
w katalogu produktów, a baza danych musi zostać przeszukana, aby znaleźć nazwę i opis konkretnego
działu. Dalej jest kod SQL, który tworzy procedurę składowaną catalog_get_department_details.
Uruchom go za pomocą phpMyAdmin. Nie zapomnij ustawić separatora $$!
-- Create catalog_get_department_details stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_department_details(IN inDepartmentId INT)
BEGIN

SELECT name, description
FROM department
WHERE department_id = inDepartmentId;
END$$
Jak widać, procedura składowana jest bardzo podobna do funkcji PHP, ponieważ otrzymuje parametry,
wykonuje kod i zwraca wyniki. W tym przypadku mamy pojedynczy parametr wejściowy (IN) o nazwie
inDepartmentId, którego typ danych to int. Zwróć uwagę na konwencję nazewnictwa, którą
wybraliśmy dla nazw parametrów; nazwa parametru zawiera kierunek parametru (in) i używa wielkości
liter wielbłąda. MySQL obsługuje również parametry wyjściowe (OUT) i wejścia-wyjścia (INOUT). Nieco
później zobaczysz przykłady ich użycia. Procedura przechowywana Catalog_get_department_details
zwraca nazwy i opisy wszystkich działów, których identyfikatory Department_id są zgodne z
parametrem wejściowym inDepartmentId. Klauzula WHERE (WHERE Department_id =
inDepartmentId) służy do żądania szczegółów tego konkretnego działu.
catalog_get_categories_list
Gdy odwiedzający wybierze dział, należy wyświetlić kategorie należące do tego działu. Kategorie
zostaną pobrane przez procedurę przechowywaną catalog_get_categories_list, która zwraca listę
kategorii w określonym dziale. Procedura składowana musi znać identyfikator działu, dla którego
pobierane są kategorie.
-- Create catalog_get_categories_list stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_categories_list(IN inDepartmentId INT)
BEGIN
SELECT category_id, name
FROM category
WHERE department_id = inDepartmentId
ORDER BY category_id;
END$$
catalog_get_category_details
Gdy odwiedzający wybierze konkretną kategorię, musimy wyświetlić jej nazwę i opis. Wykonaj ten kod,
używając separatora $$, aby utworzyć procedurę:
-- Create catalog_get_category_details stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_category_details(IN inCategoryId INT)
BEGIN
SELECT name, description
FROM category
WHERE category_id = inCategoryId;

END$$
catalog_count_products_in_category
Ta funkcja zwraca liczbę produktów w kategorii. Dane te będą niezbędne podczas stronicowania list
produktów i będziemy musieli być w stanie obliczyć, ile stron produktów mamy w kategorii. Zauważ,
że w przeciwieństwie do poprzednich procedur, które napisałeś, tym razem zwracamy pojedynczą
wartość zamiast zestawu danych. Ta wartość jest obliczana za pomocą funkcji LICZBA, która zwraca
liczbę rekordów pasujących do konkretnego zapytania.
-- Create catalog_count_products_in_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_count_products_in_category(IN inCategoryId INT)
BEGIN
SELECT COUNT(*) AS categories_count
FROM product p
INNER JOIN product_category pc
ON p.product_id = pc.product_id
WHERE pc.category_id = inCategoryId;
END$$
catalog_get_products_in_category
Ta procedura składowana zwraca produkty należące do określonej kategorii. Aby otrzymać tę listę
produktów, musisz połączyć tabele product i product_category, jak wyjaśniono wcześniej w tym
rozdziale. Wycinamy również opis produktu. Procedura składowana otrzymuje cztery parametry:
• inCategoryID to identyfikator, dla którego zwracamy produkty.
• inShortProductDescriptionLength to maksymalna długość dozwolona dla opisu produktu. Jeśli opis
jest dłuższy niż ta wartość, zostanie obcięty i „. . ”. zostanie dodany na końcu. Pamiętaj, że jest to
używane tylko podczas wyświetlania list produktów; w produkcie stronę szczegółów, opis nie zostanie
skrócony. Globalną wartość tej zmiennej zadeklarujesz później w config.php, ale na razie wystarczy
wiedzieć, że istnieje i jaka będzie jej wartość: w naszym przypadku 150 znaków.
• inProductsPerPage to maksymalna liczba produktów, które nasza witryna może wyświetlić na jednej
stronie katalogu. Jeśli łączna liczba produktów w kategorii jest większa niż ta liczba, zwracamy tylko
stronę zawierającą liczbę produktów inProductsPerPage. Ponownie, wartość tej zmiennej zostanie
później zadeklarowana globalnie w config.php; na razie wystarczy wiedzieć, że dla naszego projektu
ustawimy to na 4.
• inStartItem to indeks pierwszego zwracanego produktu. Na przykład, gdy odwiedzający odwiedzi
drugą stronę produktów - używając paginacji i wyświetlając cztery produkty na stronie – inStartItem
będzie
4,
a
inProductsPerPage
będzie
4.
Przy
tych
wartościach
funkcja
catalog_get_products_in_category zwróci produkty od piątej do dziewiątej wiersze wyników.
-- Create catalog_get_products_in_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_products_in_category(

IN inCategoryId INT, IN inShortProductDescriptionLength INT,
IN inProductsPerPage INT, IN inStartItem INT)
BEGIN
-- Prepare statement
PREPARE statement FROM
"SELECT p.product_id, p.name,
IF(LENGTH(p.description) <= ?,
p.description,
CONCAT(LEFT(p.description, ?),
'...')) AS description,
p.price, p.discounted_price, p.thumbnail
FROM product p
INNER JOIN product_category pc
ON p.product_id = pc.product_id
WHERE pc.category_id = ?
ORDER BY p.display DESC
LIMIT ?, ?";
-- Define query parameters
SET @p1 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p2 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p3 = inCategoryId;
SET @p4 = inStartItem;
SET @p5 = inProductsPerPage;
-- Execute the statement
EXECUTE statement USING @p1, @p2, @p3, @p4, @p5;
END$$
W tej procedurze można znaleźć demonstrację użycia przygotowanych instrukcji, które reprezentują
szablony zapytań, które zawierają parametry wejściowe, których wartości podajesz tuż przed
wykonaniem instrukcji. Powodem, dla którego musimy użyć przygotowanych instrukcji, jest to, że
umożliwiają one dodawanie parametrów do klauzuli LIMIT zapytania SELECT. MySQL 5, w momencie
pisania tego tekstu, nie pozwala na użycie parametru wejściowego do ustawienia wartości LIMIT, z
wyjątkiem przypadków korzystania z przygotowanych instrukcji. Stworzyliśmy przygotowaną
instrukcję, która pobiera potrzebne produkty za pomocą polecenia PREPARE. Zmienne instrukcji są
oznaczone w zapytaniu znakiem zapytania (?). Wykonując zapytanie z EXECUTE, podajemy wartości

tych parametrów jako parametry polecenia EXECUTE. Przygotowana instrukcja zawiera pięć
parametrów, więc dostarczamy pięć parametrów do EXECUTE (@p1, @p2, @p3, @p4, @p5).
Przygotowane instrukcje są również przydatne ze względu na wydajność (ponieważ ta sama instrukcja
może być wykonana wiele razy) i ze względów bezpieczeństwa (ponieważ typy danych parametrów
można sprawdzić pod kątem zgodności z typami danych). Jednak w naszym przypadku używamy PDO
do implementacji tych funkcji, więc tak naprawdę używamy tylko przygotowanych instrukcji, aby móc
podać parametry do LIMIT. Tę samą technikę zastosujemy również w innych procedurach, w których
stosuje się LIMIT.
catalog_count_products_on_department
Ta procedura składowana zlicza liczbę produktów, które mają być wyświetlane na stronie danego
działu. Zwróć uwagę, że wszystkie produkty działu nie są wymienione na stronie działu, ale tylko te
produkty, których wartość wyświetlania wynosi 2 (promocja produktu w dziale) lub 3 (promocja
produktu w dziale i katalogu).
-- Create catalog_count_products_on_department stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_count_products_on_department(IN inDepartmentId INT)
BEGIN
SELECT DISTINCT COUNT(*) AS products_on_department_count
FROM product p
INNER JOIN product_category pc
ON p.product_id = pc.product_id
INNER JOIN category c
ON pc.category_id = c.category_id
WHERE (p.display = 2 OR p.display = 3)
AND c.department_id = inDepartmentId;
END$$
Kod SQL jest prawie taki sam jak ten w catalog_get_products_on_department, o którym będziemy
rozmawiać dalej.
catalog_get_products_on_department
Gdy odwiedzający wybierze konkretny dział, oprócz podania jego nazwy, opisu i listy kategorii
(wcześniej napisałeś niezbędny kod do tych zadań), chcesz również wyświetlić listę polecanych
produktów dla tego działu. Catalog_get_products_on_department zwraca wszystkie produkty, które
należą do konkretnego działu i ma wyświetlanie ustawione na 2 (promocja produktu na dział) lub 3
(produkt na dział i promocja katalogowa). W directory_get_products_in_category trzeba było połączyć
tabelę, aby znaleźć produkty należące do określonej kategorii. Teraz, gdy musisz to zrobić dla działów,
zadanie jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ nie możesz bezpośrednio wiedzieć, jakie
produkty należą do każdego działu. Wiesz, jak znaleźć kategorie, które należą do konkretnego działu
(zrobiłeś to w directory_get_categories_list) i wiesz, jak zdobyć produkty, które należą do konkretnej
kategorii (zrobiłeś to w directory_get_products_in_category). Łącząc te kawałki informacji, możesz
wygenerować listę produktów w dziale. Do tego potrzebne są dwa sprzężenia tabel. Użyjesz również

klauzuli DISTINCT do filtrowania wyników, aby uniknąć wielokrotnego uzyskiwania tego samego
rekordu. Może się tak zdarzyć, gdy produkt należy do więcej niż jednej kategorii, a te kategorie znajdują
się w tym samym dziale. W takiej sytuacji otrzymasz ten sam produkt zwrócony dla każdej z pasujących
kategorii, chyba że wyniki zostaną odfiltrowane za pomocą DISTINCT.
-- Create catalog_get_products_on_department stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_products_on_department(
IN inDepartmentId INT, IN inShortProductDescriptionLength INT,
IN inProductsPerPage INT, IN inStartItem INT)
BEGIN
PREPARE statement FROM
"SELECT DISTINCT p.product_id, p.name,
IF(LENGTH(p.description) <= ?,
p.description,
CONCAT(LEFT(p.description, ?),
'...')) AS description,
p.price, p.discounted_price, p.thumbnail
FROM product p
INNER JOIN product_category pc
ON p.product_id = pc.product_id
INNER JOIN category c
ON pc.category_id = c.category_id
WHERE (p.display = 2 OR p.display = 3)
AND c.department_id = ?
ORDER BY p.display DESC
LIMIT ?, ?";
SET @p1 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p2 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p3 = inDepartmentId;
SET @p4 = inStartItem;
SET @p5 = inProductsPerPage;
EXECUTE statement USING @p1, @p2, @p3, @p4, @p5;
END$$

Wskazówka Jeśli sposób łączenia tabel wygląda na zbyt skomplikowany, spróbuj zastosować się do
diagramu pokazanego wcześniej na rysunku. Im więcej pracujesz z bazami danych i zapytaniami, tym
łatwiej to zrobić; nawet eksperci czasami borykają się z tworzeniem idealnego zapytania lub gubią się
w śledzeniu złączeń i tak dalej, więc zachowaj cierpliwość i trzymaj się tego. To naprawdę przypadek,
w którym praktyka czyni mistrza!
catalog_count_products_on_catalog
Procedura przechowywana catalog_count_products_on_catalog zwraca liczbę produktów, które mają
być wyświetlane na stronie głównej katalogu. Są to produkty, których pola wyświetlania mają wartość
1 (produkt promowany jest na pierwszej stronie) lub 3 (produkt promowany jest na pierwszej stronie
oraz na stronach działów).
-- Create catalog_count_products_on_catalog stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_count_products_on_catalog()
BEGIN
SELECT COUNT(*) AS products_on_catalog_count
FROM product
WHERE display = 1 OR display = 3;
END$$
catalog_get_products_on_catalog
Procedura przechowywana catalog_get_products_on_catalog zwraca rzeczywiste produkty, które
mają być wyświetlane na stronie głównej katalogu. Są to produkty, których pola wyświetlania mają
wartość 1 (produkt promowany jest na pierwszej stronie) lub 3 (produkt promowany jest na pierwszej
stronie oraz na stronach działów). Opis produktu jest skrócony o określoną liczbę znaków. Podział na
strony jest implementowany w taki sam sposób, jak w poprzednich dwóch procedurach składowanych,
które zwracają listy produktów.
-- Create catalog_get_products_on_catalog stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_products_on_catalog(
IN inShortProductDescriptionLength INT,
IN inProductsPerPage INT, IN inStartItem INT)
BEGIN
PREPARE statement FROM
"SELECT product_id, name,
IF(LENGTH(description) <= ?,
description,
CONCAT(LEFT(description, ?),
'...')) AS description,

price, discounted_price, thumbnail
FROM product
WHERE display = 1 OR display = 3
ORDER BY display DESC
LIMIT ?, ?";
SET @p1 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p2 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p3 = inStartItem;
SET @p4 = inProductsPerPage;
EXECUTE statement USING @p1, @p2, @p3, @p4;
END$$
directory_get_product_details
Procedura składowana catalog_get_product_details zwraca szczegółowe informacje o produkcie i jest
wywoływana w celu pobrania danych, które będą wyświetlane na stronie szczegółów produktu.
-- Create catalog_get_product_details stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_product_details(IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT product_id, name, description,
price, discounted_price, image, image_2
FROM product
WHERE product_id = inProductId;
END$$
catalog_get_product_locations
Procedura przechowywana directory_get_product_locations zwraca kategorie i działy, których częścią
jest produkt. Pomoże nam to wyświetlić funkcję „Znajdź podobne produkty w naszym katalogu” na
stronach ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Po raz pierwszy używamy podzapytań w tej
książce. W poniższym kodzie wyróżniliśmy podzapytania, aby były łatwiejsze do odczytania. Jak widać,
podzapytanie jest jak proste zapytanie, z wyjątkiem tego, że jest zapisane w innym zapytaniu.
Interesującym szczegółem dotyczącym podzapytań jest to, że w większości przypadków można ich
używać zamiast łączenia tabel, aby osiągnąć te same wyniki. Wybór jednego rozwiązania zamiast
drugiego jest w wielu przypadkach kwestią preferencji. W rozwiązaniach o znaczeniu krytycznym, w
zależności od okoliczności, możesz wybrać jedno, a nie drugie ze względu na wydajność. Jest to jednak
zaawansowany temat, którego nauczymy się ze specjalistycznych książek lub samouczków dotyczących
baz danych.
-- Create catalog_get_product_locations stored procedure

CREATE PROCEDURE catalog_get_product_locations(IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT c.category_id, c.name AS category_name, c.department_id,
(SELECT name
FROM department
WHERE department_id = c.department_id) AS department_name
-- Subquery returns the name of the department of the category
FROM category c
WHERE c.category_id IN
(SELECT category_id
FROM product_category
WHERE product_id = inProductId);
-- Subquery returns the category IDs a product belongs to
END$$
Cóż, to wszystko. W tej chwili Twój magazyn danych jest gotowy do przechowywania i przetwarzania
informacji z katalogu produktów. Aby upewnić się, że nie przegapiłeś tworzenia żadnej z procedur
składowanych, możesz wykonać następujące polecenie, które pokazuje procedury składowane, które
aktualnie masz w bazie danych:
POKAŻ STAN PROCEDURY
Pisząc procedury składowane, zaimplementowałeś już znaczną część swojego katalogu produktów!
Czas przejść do kolejnego kroku: wdrożenia warstwy biznesowej katalogu produktów.
Wypełnianie kodu poziomu biznesowego
W warstwie biznesowej dodasz kilka nowych metod, które będą wywoływać wcześniej utworzone
procedury składowane w warstwie danych. Przypomnij sobie, że zacząłeś pracę nad klasą Catalog
(znajdującą się w pliku business/catalog.php) w Części 4. Nowe metody, które tu dodasz:
• GetDepartmentDetails()
• GetCategoriesInDepartment()
• GetCategoryDetails()
• HowManyPages()
• GetProductsInCategory()
• GetProductsOnDepartment()
• GetProductsOnCatalog()
• GetProductDetails()

• GetProductLocations()
Definiowanie stałych listy produktów i aktywacja sesji
Przed napisaniem metod warstwy biznesowej zaktualizujmy plik include/config.php, dodając stałe
SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH i PRODUCTS_PER_PAGE. Pozwalają one łatwo zdefiniować
sposób wyświetlania produktów w Twojej witrynie, określając długość opisów produktów i liczbę
produktów, które mają być wyświetlane na stronie. Są to wartości, które metody warstwy biznesowej
będą dostarczać podczas wywoływania procedur składowanych, które zwracają strony produktów,
takie jak catalog_get_products_on_catalog.
...
// Server HTTP port (can omit if the default 80 is used)
define('HTTP_SERVER_PORT', '80');
/* Name of the virtual directory the site runs in, for example:
'/tshirtshop/' if the site runs at http://www.example.com/tshirtshop/
'/' if the site runs at http://www.example.com/ */
define('VIRTUAL_LOCATION', '/tshirtshop/');
// Configure product lists display options
define('SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH', 150);
define('PRODUCTS_PER_PAGE', 4);
?>
Następnie zmodyfikuj index.php, dodając do niego następujące wiersze:
<?php
// Activate session
session_start();
// Include utility files
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'error_handler.php';
// Set the error handler
ErrorHandler::SetHandler();
...
Stała SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH określa, ile znaków z opisu produktu ma pojawić się
podczas wyświetlania list produktów. Pełny opis zostanie wyświetlony na stronie szczegółów produktu,
którą zaimplementujesz na końcu tego rozdziału. PRODUCTS_PER_PAGE określa maksymalną liczbę
produktów, które można wyświetlić na dowolnej stronie katalogu. Jeśli wybór odwiedzającego zawiera
więcej niż PRODUCTS_PER_PAGE produktów, lista produktów jest podzielona na podstrony, dostępne

za pomocą elementów nawigacyjnych. Włączyliśmy również sesję PHP, która pomoże nam poprawić
wydajność podczas poruszania się po stronach produktów.
Uwaga Obsługa sesji to świetna funkcja PHP, która umożliwia śledzenie zmiennych specyficznych dla
określonego gościa uzyskującego dostęp do witryny internetowej. Podczas gdy odwiedzający przegląda
katalog, zmienne sesji są utrwalane przez serwer sieciowy i kojarzone z unikalnym identyfikatorem
odwiedzającego (który jest domyślnie przechowywany w przeglądarce odwiedzającego jako plik
cookie). Obiekty sesji odwiedzającego przechowują pary (nazwa, wartość), które są zapisywane po
stronie serwera i są dostępne dla całej sesji odwiedzającego. W tym rozdziale użyjemy funkcji sesji do
poprawy wydajności. Wdrażając funkcjonalność stronicowania, przed zażądaniem listy produktów,
najpierw pytasz bazę danych o całkowitą liczbę produktów, które mają zostać zwrócone, dzięki czemu
możesz pokazać odwiedzającemu, ile stron produktów jest dostępnych. Liczba ta zostanie zapisana w
sesji odwiedzającego, więc jeśli odwiedzający przegląda strony z listą produktów, baza nie byłaby
wielokrotnie odpytywana o łączną liczbę produktów przy kolejnych połączeniach; liczba ta zostanie
odczytana bezpośrednio z sesji (ta funkcjonalność jest zaimplementowana w metodzie
HowManyPages(), którą zaimplementujesz później). W tym rozdziale wykorzystasz również sesję do
implementacji przycisków Kontynuuj zakupy na stronach szczegółów produktu.
Przeanalizujmy każdą metodę poziomu biznesowego. Wszystkie te metody należy dodać do klasy
Catalog znajdującej się w pliku business/catalog.php, który zacząłeś pisać wcześniej.
GetDepartmentDetails
GetDepartmentDetails() jest wywoływana z warstwy prezentacji po kliknięciu działu w celu
wyświetlenia jego nazwy i opisu. Warstwa prezentacji przekazuje identyfikator wybranego działu i
musisz odesłać nazwę i opis wybranego działu. Potrzebne dane uzyskuje się przez wywołanie
procedury składowanej catalog_get_department_details, którą napisałeś wcześniej. Zgodnie z planem
warstwa biznesowa działa w tym przypadku jako bufor między warstwą prezentacji a warstwą danych.
// Retrieves complete details for the specified department
public static function GetDepartmentDetails($departmentId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_department_details(:department_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
GetCategoriesInDepartment
Metoda GetCategoriesInDepartment() jest wywoływana w celu pobrania listy kategorii należących do
działu. Dodaj tę metodę do klasy Catalog:
// Retrieves list of categories that belong to a department

public static function GetCategoriesInDepartment($departmentId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_categories_list(:department_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
GetCategoryDetails
GetCategoryDetails() jest wywoływana z warstwy prezentacji po kliknięciu kategorii w celu
wyświetlenia jej nazwy i opisu. Warstwa prezentacji przekazuje identyfikator wybranej kategorii i
musisz odesłać nazwę i opis wybranej kategorii.
// Retrieves complete details for the specified category
public static function GetCategoryDetails($categoryId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_category_details(:category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':category_id' => $categoryId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
GetCategoriesInDepartment
Metoda GetCategoriesInDepartment() jest wywoływana w celu pobrania listy kategorii należących do
działu. Dodaj tę metodę do klasy Catalog:
GetCategoryDetails
GetCategoryDetails() jest wywoływana z warstwy prezentacji po kliknięciu kategorii w celu
wyświetlenia jej nazwy i opisu. Warstwa prezentacji przekazuje identyfikator wybranej kategorii i
musisz odesłać nazwę i opis wybranej kategorii.
Ile stron
Jak wiecie, nasz katalog produktów wyświetli stałą liczbę produktów na każdej stronie. Gdy strona
katalogu zawiera więcej niż ustaloną liczbę produktów, wyświetlamy elementy sterujące nawigacją,
które umożliwiają odwiedzającemu przeglądanie tam iz powrotem podstron produktów. Możesz

zobaczyć elementy sterujące nawigacją na rysunku 4-2 w rozdziale 4. Wyświetlając elementy sterujące
nawigacją, musisz obliczyć liczbę podstron produktów, które posiadasz dla danej strony katalogu; w
tym celu tworzymy metodę pomocniczą HowManyPages(). Metoda ta otrzymuje jako argument
zapytanie SELECT, które zlicza całkowitą liczbę produktów strony katalogu ($countSql) i zwraca liczbę
podstron. W tym celu wystarczy podzielić całkowitą liczbę produktów przez liczbę produktów do
wyświetlenia na podstronie produktów; ten ostatni numer można skonfigurować za pomocą stałej
PRODUCTS_PER_PAGE w pliku include/config.php. Aby poprawić wydajność, gdy odwiedzający
przegląda podstrony tam iz powrotem, po pierwszym obliczeniu liczby podstron, zapisujemy to w sesji
odwiedzającego. Dzięki temu zapytanie SQL otrzymane jako parametr nie będzie musiało być
wykonywane więcej niż raz podczas jednej wizyty na stronie katalogowej. Ta metoda jest wywoływana
z innych metod warstwy danych (GetProductsInCategory(), GetProductsOnDepartment(),
GetProductsOnCatalog()), które omówimy dalej. Dodaj HowManyPages() do klasy Catalog:
/* Calculates how many pages of products could be filled by the
number of products returned by the $countSql query */
private static function HowManyPages($countSql, $countSqlParams)
{
// Create a hash for the sql query
$queryHashCode = md5($countSql . var_export($countSqlParams, true));
// Verify if we have the query results in cache
if (isset ($_SESSION['last_count_hash']) &&
isset ($_SESSION['how_many_pages']) &&
$_SESSION['last_count_hash'] === $queryHashCode)
{
// Retrieve the the cached value
$how_many_pages = $_SESSION['how_many_pages'];
}
else
{
// Execute the query
$items_count = DatabaseHandler::GetOne($countSql, $countSqlParams);
// Calculate the number of pages
$how_many_pages = ceil($items_count / PRODUCTS_PER_PAGE);
// Save the query and its count result in the session
$_SESSION['last_count_hash'] = $queryHashCode;
$_SESSION['how_many_pages'] = $how_many_pages;

}
// Return the number of pages
return $how_many_pages;
}
Przeanalizujmy funkcję, aby zobaczyć, jak wykonuje swoją pracę. Metoda jest prywatna, ponieważ nie
uzyskasz do niej dostępu z poziomu innych klas - jest to klasa pomocnicza dla innych metod Catalog.
Metoda sprawdza, czy poprzednie wywołanie do niej dotyczyło tego samego zapytania SELECT. Jeśli to
było, zwracany jest wynik z pamięci podręcznej poprzedniego wywołania. Ta mała sztuczka poprawia
wydajność, gdy użytkownik przegląda podstrony tej samej listy produktów, ponieważ faktyczne
zliczanie w bazie danych jest wykonywane tylko raz.
// Create a hash for the sql query
$queryHashCode = md5($countSql . var_export($countSqlParams, true));
// Verify if we have the query results in cache
if (isset ($_SESSION['last_count_hash']) &&
isset ($_SESSION['how_many_pages']) &&
$_SESSION['last_count_hash'] === $queryHashCode)
{
// Retrieve the cached value
$how_many_pages = $_SESSION['how_many_pages'];
}
Liczba stron powiązanych z otrzymanym zapytaniem i parametrami jest zapisywana w bieżącej sesji
odwiedzającego w zmiennej o nazwie ile_stron. Jeśli warunki nie są spełnione, czyli wyniki zapytania
nie są buforowane, obliczamy je i zapisujemy do sesji:
else
{
// Execute the query
$items_count = DatabaseHandler::GetOne($countSql, $countSqlParams);
// Calculate the number of pages
$how_many_pages = ceil($items_count / PRODUCTS_PER_PAGE);
// Save the query and its count result in the session
$_SESSION['last_count_hash'] = $queryHashCode;
$_SESSION['how_many_pages'] = $how_many_pages;
}

Na koniec bez względu na to, czy liczba stron została pobrana z sesji, czy obliczona przez bazę danych,
jest ona zwracana do funkcji wywołującej:
// Return the number of pages
return $how_many_pages;
GetProductsInCategory
GetProductsInCategory() returns the list of products that belong to a particular category. Add
the following method to the Catalog class in business/catalog.php:
// Retrieves list of products that belong to a category
public static function GetProductsInCategory(
$categoryId, $pageNo, &$rHowManyPages)
{
// Query that returns the number of products in the category
$sql = 'CALL catalog_count_products_in_category(:category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':category_id' => $categoryId);
// Calculate the number of pages required to display the products
$rHowManyPages = Catalog::HowManyPages($sql, $params);
// Calculate the start item
$start_item = ($pageNo - 1) * PRODUCTS_PER_PAGE;
// Retrieve the list of products
$sql = 'CALL catalog_get_products_in_category(
:category_id, :short_product_description_length,
:products_per_page, :start_item)';
// Build the parameters array
$params = array (
':category_id' => $categoryId,
':short_product_description_length' =>
SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH,
':products_per_page' => PRODUCTS_PER_PAGE,
':start_item' => $start_item);
// Execute the query and return the results

return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
Ta funkcja ma dwa cele:
• Oblicz liczbę podstron produktów i zwróć tę liczbę poprzez parametr &$rHowManyPages. Do
obliczenia tej liczby używana jest dodana wcześniej metoda HowManyPages(). Zapytanie SQL używane
do pobrania łącznej liczby produktów wywołuje procedurę składowaną bazy danych
liczba_kategorii_produktów_w_kategoriach, która została wcześniej dodana do baz danych.
• Zwróć listę produktów we wspomnianej kategorii.
Uwaga Znak ampersand (&) przed parametrem funkcji oznacza, że jest on przekazywany przez
odwołanie. Gdy zmienna jest przekazywana przez odwołanie, alias zmiennej jest przekazywany zamiast
tworzenia nowej kopii wartości. W ten sposób, gdy zmienna jest przekazywana przez odwołanie, a
wywoływana funkcja zmienia swoją wartość, jej nowa wartość zostanie również odzwierciedlona w
funkcji wywołującej. Przekazywanie przez referencję jest metodą alternatywną do otrzymywania
wartości zwracanej z wywoływanej funkcji i jest szczególnie przydatne, gdy trzeba uzyskać wiele
wartości zwracanych z wywoływanej funkcji. CreateSubpageQuery() zwraca tekst zapytania SELECT
poprzez jego wartość zwracaną oraz całkowitą liczbę podstron poprzez parametr $rHowManyPages,
który jest przekazywany przez odwołanie.
GetProductsOnDepartment
Metoda GetProductsOnDepartment() zwraca listę produktów polecanych dla konkretnego działu.
Polecane produkty działu muszą być wyświetlane, gdy klient odwiedza stronę główną działu. Umieść
go w klasie Catalog:
// Retrieves the list of products for the department page
public static function GetProductsOnDepartment(
$departmentId, $pageNo, &$rHowManyPages)
{
// Query that returns the number of products in the department page
$sql = 'CALL catalog_count_products_on_department(:department_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId);
// Calculate the number of pages required to display the products
$rHowManyPages = Catalog::HowManyPages($sql, $params);
// Calculate the start item
$start_item = ($pageNo - 1) * PRODUCTS_PER_PAGE;
// Retrieve the list of products
$sql = 'CALL catalog_get_products_on_department(
:department_id, :short_product_description_length,

:products_per_page, :start_item)';
// Build the parameters array
$params = array (
':department_id' => $departmentId,
':short_product_description_length' =>
SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH,
':products_per_page' => PRODUCTS_PER_PAGE,
':start_item' => $start_item);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
GetProductsOnCatalog
Metoda GetProductsOnCatalog() zwraca listę produktów znajdujących się na stronie głównej katalogu.
Wchodzi do klasy Catalog:
// Retrieves the list of products on catalog page
public static function GetProductsOnCatalog($pageNo, &$rHowManyPages)
{
// Query that returns the number of products for the front catalog page
$sql = 'CALL catalog_count_products_on_catalog()';
// Calculate the number of pages required to display the products
$rHowManyPages = Catalog::HowManyPages($sql, null);
// Calculate the start item
$start_item = ($pageNo - 1) * PRODUCTS_PER_PAGE;
// Retrieve the list of products
$sql = 'CALL catalog_get_products_on_catalog(
:short_product_description_length,
:products_per_page, :start_item)';
// Build the parameters array
$params = array (
':short_product_description_length' =>
SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH,

':products_per_page' => PRODUCTS_PER_PAGE,
':start_item' => $start_item);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
GetProductDetails
Dodaj metodę GetProductDetails() do klasy Catalog:
// Retrieves complete product details
public static function GetProductDetails($productId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_product_details(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
GetProductLocations
Na koniec dodaj metodę GetProductLocations(), która wywołuje procedurę składowaną
catalog_get_product_locations, aby wyodrębnić kategorie i działy, których częścią jest produkt:
// Retrieves product locations
public static function GetProductLocations($productId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_product_locations(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
Wdrażanie poziomu prezentacji

Wierz lub nie, ale teraz dane i warstwy biznesowe katalogu produktów są kompletne dla tego rozdziału.
Pozostało tylko użyć ich funkcji w warstwie prezentacji. W tej ostatniej sekcji utworzysz kilka szablonów
Smarty i zintegrujesz je z istniejącym projektem. Uruchom projekt TShirtShop (lub załaduj
http://localhost/tshirtshop/ w swojej ulubionej przeglądarce internetowej), aby ponownie zobaczyć,
co się dzieje, gdy odwiedzający kliknie dział. Po załadowaniu strony kliknij jeden z działów. Strona
główna (index.php) jest ponownie ładowana, ale tym razem z ciągiem zapytania na końcu adresu URL:
http://localhost/tshirtshop/index.php?Id działu=1
Za pomocą tego parametru DepartmentId można uzyskać dowolne informacje o wybranym dziale,
takie jak jego nazwa, opis, lista produktów itp. W kolejnych sekcjach utworzysz kontrolki, które
wyświetlają listę kategorii powiązanych z wybranym działem i produktami dla wybranego działu,
kategorii lub głównej strony internetowej.
Wyświetlanie szczegółów działu i kategorii
Składowy szablon odpowiedzialny za pokazywanie zawartości konkretnego działu nosi nazwę dział i
zbudujesz go w poniższym ćwiczeniu. Najpierw utworzysz szablon skladowy, a nastepnie zmodyfikujesz
szablon skladowy store_front, aby zaladowac go, gdy DepartmentId jest obecny w ciagu zapytania. Po
tym ćwiczeniu, po kliknięciu działu na liście, powinna pojawić się strona podobna do tej na rysunku.

Ćwiczenie: Wyświetlanie szczegółów działu
1. Dodaj następujące dwa style do pliku tshirtshop.css z folderu stylów. Będziesz ich potrzebować do
wyświetlania tytułu i opisu działu:
.title {
border-left: 15px solid #0590C7;
padding-left: 10px;
}
.description {
font-style: italic;

}
2. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie blank.tpl w folderze Presentation/templates z następującą
zawartością:
{* Smarty blank page *}
Tak, to jest pusty plik szablonu Smarty, który zawiera tylko komentarz. Użyjesz go trochę później.
Upewnij się, że dodałeś ten komentarz do pliku; jeśli zostawisz go pusty, otrzymasz błąd podczas próby
użycia szablonu – a to nigdy nie jest zabawne.
3. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie Department.tpl w folderze Presentation/templates i dodaj do
niego następujący kod:
{* department.tpl *}
{load_presentation_object filename="department" assign="obj"}
<h1 class="title">{$obj->mName}</h1>
<p class="description">{$obj->mDescription}</p>
Place list of products here
Dwa elementy obiektu prezentacji, $obj->mName i $obj->mDescription, zawierają nazwę i opis
wybranego działu. Obiekt prezentacji Department jest tworzony przez wtyczkę
Presentation/smarty_plugins/function.load_presentation_object.php.
4. Stwórzmy teraz obiekt prezentacji działu dla
Presentation/Department.php i dodaj do niego następujący kod:
<?php
// Deals with retrieving department details
class Department
{
// Public variables for the smarty template
public $mName;
public $mDescription;
// Private members
private $_mDepartmentId;
private $_mCategoryId;
// Class constructor
public function __construct()
{
// We need to have DepartmentId in the query string
if (isset ($_GET['DepartmentId']))

Department.tpl.

Utwórz

plik

$this->_mDepartmentId = (int)$_GET['DepartmentId'];
else
trigger_error('DepartmentId not set');
/* If CategoryId is in the query string we save it
(casting it to integer to protect against invalid values) */
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->_mCategoryId = (int)$_GET['CategoryId'];
}
public function init()
{
// If visiting a department ...
$department_details =
Catalog::GetDepartmentDetails($this->_mDepartmentId);
$this->mName = $department_details['name'];
$this->mDescription = $department_details['description'];
// If visiting a category ...
if (isset ($this->_mCategoryId))
{
$category_details =
Catalog::GetCategoryDetails($this->_mCategoryId);
$this->mName = $this->mName . ' &raquo; ' .
$category_details['name'];
$this->mDescription = $category_details['description'];
}
}
}
?>
5. Teraz zmodyfikujmy Presentation/templates/store_front.tpl i Presentation/store_front.php, aby
załadować nowo utworzony szablon złożony, gdy w zapytaniu pojawi się DepartmentId. Jeśli
odwiedzający przegląda dział, ustawiasz członka $mContentsCell w obiekcie prezentacji StoreFront na
właśnie utworzony szablon składowy, aby pojawiły się produkty, które wybrałeś do wyświetlenia w
witrynie sklepu. Zmodyfikuj prezentację/store_front.php, jak pokazano:

<?php
class StoreFront
{
public $mSiteUrl;
// Define the template file for the page contents
public $mContentsCell = 'blank.tpl';
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mSiteUrl = Link::Build('');
}
// Initialize presentation object
public function init()
{
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
$this->mContentsCell = 'department.tpl';
}
}
}
?>
6. Otwórz prezentację/szablony/store_front.tpl i zamień tekst Umieść tutaj zawartość na
{include file=$obj->mContentsCell}
7. Załaduj swoją witrynę internetową do przeglądarki i wybierz jeden z działów, aby upewnić się, że
wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, jak pokazano wcześniej na rysunku 5-8.
Uwaga Niektóre wersje PHP 5 mają błąd, który podczas ładowania witryny na tym etapie generuje
błąd, który brzmi: „Błąd ogólny: 2014 Nie można wykonać zapytań, gdy inne zapytania niebuforowane
są aktywne”. Błąd jest udokumentowany pod adresem http://bugs.php.net/bug.php?id=39858. Zajrzyj
na stronę z erratą książki, aby znaleźć rozwiązania tego problemu.
Jak to działa: szablon składowy departamentu
Gratulacje! Jeśli twoja mała lista działów działa zgodnie z opisem, właśnie przeszedłeś przez
najtrudniejszą część tej książki. Upewnij się, że bardzo dobrze rozumiesz, co dzieje się w kodzie, zanim

przejdziesz dalej. Po wdrożeniu warstw danych i biznesowych dodanie części wizualnej było dość
łatwym zadaniem. Po dodaniu stylów CSS i utworzeniu pustego pliku szablonu utworzyłeś plik szablonu
Smarty Department.tpl, który zawiera układ HTML do wyświetlania danych działu. Ten plik szablonu
jest ładowany do komórki zawartości, tuż pod nagłówkiem, w store_front.tpl:
<div id="yui-main">
<div class="yui-b">
<div id="header" class="yui-g">
<a href="{$obj->mSiteUrl}">
<img src="{$obj->mSiteUrl}images/tshirtshop.png"
alt="tshirtshop logo" />
</a>
</div>
<div id="contents" class="yui-g">
{include file=$obj->mContentsCell}
</div>
</div>
</div>
Pole $mContentsCell obiektu prezentacji jest wypełniane w store_front.php, w zależności od
parametrów ciągu zapytania. W tej chwili, jeśli parametr DepartmentId zostanie znaleziony w ciągu
zapytania, komórka z zawartością strony zostanie wypełniona właśnie napisanym plikiem szablonu
Department.tpl. W przeciwnym razie (na przykład, gdy jesteś na pierwszej stronie), używany jest plik
szablonu blank.tpl, ponieważ nie zaimplementowaliśmy jeszcze szablonu zawartości komórki (zmienisz
to podczas tworzenia szablonu, aby wypełnić komórkę zawartości dla pierwsza strona).
Oto kod w store_front.php, który przypisuje wartość do $mContentsCell po wybraniu działu:
// Initialize presentation object
public function init()
{
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
$this->mContentsCell = 'department.tpl';
}
}

Pierwszym interesującym aspektem, o którym należy wiedzieć o Department.tpl, jest sposób, w jaki
ładuje on obiekt prezentacji Department za pomocą funkcji wtyczki load_presentation_object Smarty.
{* department.tpl *}
{load_presentation_object filename="department" assign="obj"}
Pozwala to na dostęp do instancji klasy Department (którą omówimy dalej) i jej publicznych członków
($mName i $mDescription) z pliku szablonu (department.tpl), w następujący sposób:
<h1 class="title">{$obj->mName}</h1>
<p class="description">{$obj->mDescription}</p>
Place list of products here
Następnym krokiem jest teraz zrozumienie, w jaki sposób obiekt prezentacji, Department.php,
wykonuje swoją pracę, aby uzyskać nazwę i opis działu. Plik zawiera klasę Department. Dwóch
publicznych członków działu to ci, do których uzyskujesz dostęp z szablonu Smarty (nazwa i opis działu).
Ostatnią rolą tej klasy jest wypełnienie tych członków, które są wymagane do zbudowania danych
wyjściowych dla odwiedzającego:
// Deals with retrieving department details
class Department
{
// Public variables for the smarty template
public $mName;
public $mDescription;
Istnieją również dwa prywatne elementy członkowskie, które są wykorzystywane do celów
wewnętrznych. $_mDepartmentId i $_mCategoryId będą przechowywać wartości parametrów ciągu
zapytania DepartmentId i CategoryId:
// Private members
private $_mDepartmentId;
private $_mCategoryId;
Następnie przychodzi konstruktor. W każdym języku obiektowym konstruktor klasy jest wykonywany
podczas tworzenia instancji klasy, a konstruktor jest używany do wykonywania różnych procedur
inicjalizacji. W naszym przypadku konstruktor działu Department odczytuje parametry ciągu zapytania
DepartmentId i CategoryId do elementów prywatnych klas $_mDepartmentId i $_mCategoryId.
Potrzebujesz ich, ponieważ jeśli CategoryId rzeczywiście istnieje w ciągu zapytania, musisz również
wyświetlić nazwę kategorii i opis kategorii zamiast opisu działu.
// Class constructor
public function __construct()
{
// We need to have DepartmentId in the query string

if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->_mDepartmentId = (int)$_GET['DepartmentId'];
else
trigger_error('DepartmentId not set');
/* If CategoryId is in the query string we save it
(casting it to integer to protect against invalid values) */
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->_mCategoryId = (int)$_GET['CategoryId'];
}
Prawdziwa funkcjonalność klasy jest ukryta wewnątrz metody init(). W naszym rozwiązaniu metoda
init() jest zawsze wykonywana bezpośrednio po konstruktorze, ponieważ jest wywoływana zaraz po
utworzeniu obiektu, w funkcji wtyczki load_presentation_object Smarty (jak wiecie z rozdziału 4 ta
funkcja wtyczki jest używana przez wszystkie szablony Smarty, aby załadować ich obiekty prezentacji).
Metoda init() wypełnia publiczne elementy członkowskie $mName i $mDescription informacjami z
warstwy biznesowej. Metoda GetDepartmentDetails() klasy katalogu warstwy biznesowej służy do
pobierania szczegółów działu; w razie potrzeby wywoływana jest również metoda
GetCategoryDetails() w celu pobrania szczegółów kategorii (szczegóły działu należy pobrać nawet
podczas wizyty w kategorii, ponieważ w takim przypadku wyświetlamy zarówno nazwę działu, jak i
nazwę kategorii) .
public function init()
{
// If visiting a department ...
$department_details =
Catalog::GetDepartmentDetails($this->_mDepartmentId);
$this->mName = $department_details['name'];
$this->mDescription = $department_details['description'];
// If visiting a category ...
if (isset ($this->_mCategoryId))
{
$category_details =
Catalog::GetCategoryDetails($this->_mCategoryId);
$this->mName = $this->mName . ' &raquo; ' .
$category_details['name'];
$this->mDescription = $category_details['description'];

}
}
Wyświetlanie listy kategorii
Gdy odwiedzający wybiera dział, muszą się pojawić kategorie należące do tego działu. W tym celu
zaimplementujesz nowy szablon Smarty o nazwie category_list. category_list jest bardzo podobny do
skomponowanego szablonu departament_list. Składa się z sekcji szablonu służącej do przeglądania
tablicy danych kategorii (nazwa kategorii i identyfikator kategorii). Ta sekcja szablonu będzie zawierać
linki do index.php, ale tym razem ciąg zapytania będzie również zawierał CategoryId pokazujący, że
kategoria
została
kliknięta,
na
przykład:
http://localhost/tshirtshop/index.php?
DepartmentId=1&CategoryId=2
Kroki w następnym ćwiczeniu są bardzo podobne do tych z szablonu składowego działów_listy
(utworzonego na końcu rozdziału 4), więc tym razem posuniemy się nieco szybciej.
Ćwiczenie: Tworzenie szablonu składowego category_list
1. Utwórz szablon Smarty dla szablonu złożonego z category_list. Napisz następujące wiersze w
Presentation/templates/categories_list.tpl:
{* categories_list.tpl *}
{load_presentation_object filename="categories_list" assign="obj"}
{* Start categories list *}
<div class="box">
<p class="box-title">Choose a Category</p>
<ul>
{section name=i loop=$obj->mCategories}
{assign var=selected value=""}
{if ($obj->mSelectedCategory == $obj->mCategories[i].category_id)}
{assign var=selected value="class=\"selected\""}
{/if}
<li>
<a {$selected} href="{$obj->mCategories[i].link_to_category}">
{$obj->mCategories[i].name}
</a>
</li>
{/section}
</ul>
</div>

{* End categories list *}
2. Utwórz plik Presentation/categories_list.php i dodaj do niego następujący kod:
<?php
// Manages the categories list
class CategoriesList
{
// Public variables for the smarty template
public $mSelectedCategory = 0;
public $mSelectedDepartment = 0;
public $mCategories;
// Constructor reads query string parameter
public function __construct()
{
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->mSelectedDepartment = (int)$_GET['DepartmentId'];
else
trigger_error('DepartmentId not set');
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->mSelectedCategory = (int)$_GET['CategoryId'];
}
public function init()
{
$this->mCategories =
Catalog::GetCategoriesInDepartment($this->mSelectedDepartment);
// Building links for the category pages
for ($i = 0; $i < count($this->mCategories); $i++)
$this->mCategories[$i]['link_to_category'] =
Link::ToCategory($this->mSelectedDepartment,
$this->mCategories[$i]['category_id']);
}
}

?>
3. Otwórz plik Presentation/link.php i dodaj metodę ToCategory() pokazaną poniżej do klasy Link. Ta
metoda tworzy linki kategorii.
public static function ToCategory($departmentId, $categoryId)
{
$link = 'index.php?DepartmentId=' . $departmentId .
'&CategoryId=' . $categoryId;
return self::Build($link);self::Build($link);
}
4. Zmodyfikuj prezentację/store_front.php w ten sposób:
<?php
class StoreFront
{
public $mSiteUrl;
// Define the template file for the page contents
public $mContentsCell = 'blank.tpl';
// Define the template file for the categories cell
public $mCategoriesCell = 'blank.tpl';
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mSiteUrl = Link::Build('');
}
// Initialize presentation object
public function init()
{
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
$this->mContentsCell = 'department.tpl';
$this->mCategoriesCell = 'categories_list.tpl';

}
}
}
?>
5. Teraz uwzględnij skomponowany szablon category_list w Presentation/templates/store_front.tpl
tuż pod listą działów. Zwróć uwagę, że uwzględniamy $obj->mCategoriesCell, a nie category_list.tpl,
ponieważ lista kategorii musi być wyświetlana tylko wtedy, gdy wybrany jest dział. Gdy żaden dział nie
jest zaznaczony, $obj->mCategoriesCell jest ustawione na blank.tpl w store_front.php.
{include file="departments_list.tpl"}
{include file=$obj->mCategoriesCell}
6. Załaduj TShirtShop w przeglądarce internetowej. Po załadowaniu strony kliknij jeden z działów.
Zobaczysz listę kategorii w wybranym miejscu. Wybranie kategorii wyświetla opis kategorii, jak
pokazano na rysunku.

Jak to działa: skomponowany szablon category_list
Komponentowy szablon category_list działa podobnie do departamentów_list. Klasa CategoriesList
(znajdująca się w pliku obiektu prezentacji Presentation/categories_list.php) ma trzech publicznych
członków, do których można uzyskać dostęp z pliku szablonu Categories_list.tpl:
// Public variables for the smarty template
public $mSelectedCategory = 0;
public $mSelectedDepartment = 0;
public $mCategories;
$mSelectedCategory zachowuje wybraną kategorię, która musi być wyświetlana w innym stylu niż
pozostałe kategorie na liście. To samo dotyczy $mSelectedDepartment. $mCategories to lista kategorii,
którymi zapełniasz listę kategorii. Ta lista jest uzyskiwana z wywołaniem warstwy biznesowej. Linki na

liście kategorii są tworzone przy użyciu metody Link::ToCategory(), aby zapewnić spójność linków w
całej witrynie i zapewnić, że są one również prawidłowo pomijane (& jest przekształcane w &amp; itd.).
Wyświetlanie list produktów
Niezależnie od tego, czy na stronie głównej, czy podczas przeglądania kategorii, niektóre produkty
powinny pojawić się zamiast tekstu „Umieść tutaj listę produktów”. Tutaj tworzysz skomponentowany
szablon products_list, który jest w stanie wyświetlić listę zawierającą szczegółowe informacje o
produktach. Gdy trzeba zaprezentować dużą liczbę produktów, pojawią się łącza nawigacyjne.

Ten złożony szablon będzie używany w wielu miejscach na stronie internetowej. Na stronie głównej
wyświetla produkty, które mają pole wyświetlania ustawione na 1 lub 3. Gdy odwiedzający wybierze
konkretny dział, szablon złożony z products_list wyświetla produkty polecane dla wybranego działu.
Wreszcie, gdy odwiedzający kliknie kategorię, skomponowany szablon wyświetla wszystkie produkty
należące do tej kategorii. Ze względu na sposób wdrożenia bazy danych możesz wyróżnić produkt w
działach, do których należy, ale nie na stronie głównej lub odwrotnie. Jeśli produkt należy do więcej niż
jednego działu, pojawi się na stronie głównej każdego z tych działów. Szablon składający się z
komponentów wybiera produkty do wyświetlenia po przeanalizowaniu ciągu zapytania. Jeśli w ciągu
zapytania występują zarówno parametry DepartmentId, jak i CategoryId, oznacza to, że powinny zostać
wyświetlone produkty z tej kategorii. Jeśli obecny jest tylko identyfikator działu, użytkownik odwiedza
dział, więc polecane produkty powinny się pojawić. Jeśli DepartmentId nie jest obecny, odwiedzający
jest na stronie głównej, więc powinien pojawić się katalog polecanych produktów. Aby zintegrować

skomponowany szablon products_list z pierwszą stroną, musisz utworzyć dodatkowy plik szablonu
(first_page_contents.tpl), który zaimplementujesz później. Po utworzeniu listy_produktów w
poniższym ćwiczeniu będziesz mógł przeglądać produkty według działów i kategorii. Następnie
zobaczysz, jak dodawać produkty do głównej strony internetowej.
Ćwiczenie: Tworzenie szablonu składowego lista_produktów
1. Skopiuj katalog product_images z archiwum kodu książki do folderu tshirtshop projektu.
2. Dodaj następujące style do pliku tshirtshop.css z folderu stylów:
.product-list tbody tr td {
border: none;
padding: 0;
width: 50%;
}
.product-list tbody tr td p img {
border: 2px solid #c6e1ec;
float: right;
margin: 0 10px;
vertical-align: top;
}
.product-title {
border-left: 10px solid #0590C7;
padding-left: 5px;
}
.section {
display: block;
}
.price {
font-weight: bold;
}
.old-price {
color: #ff0000;
font-weight: normal;
text-decoration: line-through;

}
3. Utwórz nowy szablon projektu Smarty o nazwie products_list.tpl w folderze Presentation/templates
i dodaj do niego następujący kod:
{* products_list.tpl *}
{load_presentation_object filename="products_list" assign="obj"}
{if $obj->mrTotalPages > 1}
<p>
Page {$obj->mPage} of {$obj->mrTotalPages}
{if $obj->mLinkToPreviousPage}
<a href="{$obj->mLinkToPreviousPage}">Previous</a>
{else}
Previous
{/if}
{if $obj->mLinkToNextPage}
<a href="{$obj->mLinkToNextPage}">Next</a>
{else}
Next
{/if}
</p>
{/if}
{if $obj->mProducts}
<table class="product-list" border="0">
<tbody>
{section name=k loop=$obj->mProducts}
{if $smarty.section.k.index % 2 == 0}
<tr>
{/if}
<td valign="top">
<h3 class="product-title">
<a href="{$obj->mProducts[k].link_to_product}">
{$obj->mProducts[k].name}

</a>
</h3>
<p>
{if $obj->mProducts[k].thumbnail neq ""}
<a href="{$obj->mProducts[k].link_to_product}">
<img src="{$obj->mProducts[k].thumbnail}"
alt="{$obj->mProducts[k].name}" />
</a>
{/if}
{$obj->mProducts[k].description}
</p>
<p class="section">
Price:
{if $obj->mProducts[k].discounted_price != 0}
<span class="old-price">{$obj->mProducts[k].price}</span>
<span class="price">{$obj->mProducts[k].discounted_price}</span>
{else}
<span class="price">{$obj->mProducts[k].price}</span>
{/if}
</p>
</td>
{if $smarty.section.k.index % 2 != 0 && !$smarty.section.k.first ||
$smarty.section.k.last}
</tr>
{/if}
{/section}
</tbody>
</table>
{/if}
4. Teraz musisz utworzyć plik obiektu prezentacji dla szablonu products_list.tpl. Utwórz nowy plik o
nazwie products_list.php w folderze prezentacji i dodaj do niego następujący kod:

<?php
class ProductsList
{
// Public variables to be read from Smarty template
public $mPage = 1;
public $mrTotalPages;
public $mLinkToNextPage;
public $mLinkToPreviousPage;
public $mProducts;
// Private members
private $_mDepartmentId;
private $_mCategoryId;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Get DepartmentId from query string casting it to int
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->_mDepartmentId = (int)$_GET['DepartmentId'];
// Get CategoryId from query string casting it to int
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->_mCategoryId = (int)$_GET['CategoryId'];
// Get Page number from query string casting it to int
if (isset ($_GET['Page']))
$this->mPage = (int)$_GET['Page'];
if ($this->mPage < 1)
trigger_error('Incorrect Page value');
}
public function init()
{
/* If browsing a category, get the list of products by calling
the GetProductsInCategory() business tier method */

if (isset ($this->_mCategoryId))
$this->mProducts = Catalog::GetProductsInCategory(
$this->_mCategoryId, $this->mPage, $this->mrTotalPages);
/* If browsing a department, get the list of products by calling
the GetProductsOnDepartment() business tier method */
elseif (isset ($this->_mDepartmentId))
$this->mProducts = Catalog::GetProductsOnDepartment(
$this->_mDepartmentId, $this->mPage, $this->mrTotalPages);
/* If there are subpages of products, display navigation
controls */
if ($this->mrTotalPages > 1)
{
// Build the Next link
if ($this->mPage < $this->mrTotalPages)
{
if (isset($this->_mCategoryId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage + 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage + 1);
}
// Build the Previous link
if ($this->mPage > 1)
{
if (isset($this->_mCategoryId))
$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage - 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))

$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage - 1);
}
}
// Build links for product details pages
for ($i = 0; $i < count($this->mProducts); $i++)
{
$this->mProducts[$i]['link_to_product'] =
Link::ToProduct($this->mProducts[$i]['product_id']);
if ($this->mProducts[$i]['thumbnail'])
$this->mProducts[$i]['thumbnail'] =
Link::Build('product_images/' . $this->mProducts[$i]['thumbnail']);
}
}
}
?>
5. Zmodyfikuj prezentację/link.php, jak zaznaczono tutaj, aby dodać nową metodę do klasy Link o
nazwie ToProduct(), która tworzy łącza do stron produktów. Ponadto dodamy parametr $page do
dwóch istniejących metod, ToDepartment() i ToCategory() oraz kod potrzebny do podziału na strony.
public static function ToDepartment($departmentId, $page = 1)
{
$link = 'index.php?DepartmentId=' . $departmentId;
if ($page > 1)
$link .= '&Page=' . $page;
return self::Build($link);
}
public static function ToCategory($departmentId, $categoryId, $page = 1)
{
$link = 'index.php?DepartmentId=' . $departmentId .
'&CategoryId=' . $categoryId;
if ($page > 1)
$link .= '&Page=' . $page;

return self::Build($link);
}
public static function ToProduct($productId)
{
return self::Build('index.php?ProductId=' . $productId);
}
}
?>
6. Otwórz prezentację/templates/department.tpl i wymień
Place list of products here
z
{include file="products_list.tpl"}
7. Załaduj swój projekt w ulubionej przeglądarce; przejdź do jednego z działów; a następnie wybierz
kategorię z działu. Ponadto znajdź kategorię z więcej niż czterema produktami, aby sprawdzić, czy
funkcja stronicowania działa, jak pokazano wcześniej na rysunku 5-10.
Jak to działa: skomponowany szablon listy produktów
Ponieważ większość funkcji dotyczących listy produktów została już zaimplementowana w warstwach
danych i biznesowych, zadanie to było dość proste. Plik szablonu projektu Smarty (products_list.tpl)
zawiera układ, który ma być używany podczas wyświetlania produktów, a jego plik obiektu prezentacji
(presentation/products_list.php) pobiera poprawną listę produktów do wyświetlenia. Konstruktor w
products_list.php (klasa ProductsList) tworzy nową instancję obiektu warstwy biznesowej (Catalog) i
pobiera DepartmentId, CategoryId i Page z ciągu zapytania, rzutując je na int jako środek
bezpieczeństwa. Te wartości służą do decydowania, które produkty wyświetlić:
// Class constructor
public function __construct()
{
// Get DepartmentId from query string casting it to int
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->_mDepartmentId = (int)$_GET['DepartmentId'];
// Get CategoryId from query string casting it to int
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->_mCategoryId = (int)$_GET['CategoryId'];
// Get Page number from query string casting it to int
if (isset ($_GET['Page']))

$this->mPage = (int)$_GET['Page'];
if ($this->mPage < 1)
trigger_error('Incorrect Page value');
}
Metoda init(), która kontynuuje pracę konstruktora, rozpoczyna się od pobrania żądanej listy
produktów. Decyduje o wywołaniu metody warstwy biznesowej, analizując elementy członkowskie
$_mCategoryId i $_mDepartmentId (które dzięki konstruktorowi reprezentują wartości parametrów
ciągu zapytania CategoryId i DepartmentId). Jeśli w ciągu zapytania występuje CategoryId, oznacza to,
że użytkownik przegląda kategorię, więc GetProductsInCategory() jest wywoływana w celu pobrania
produktów w tej kategorii. Jeśli obecny jest tylko DepartmentId, GetProductsOnDepartment() jest
wywoływana w celu pobrania polecanych produktów działu.
public function init()
{
/* If browsing a category, get the list of products by calling
the GetProductsInCategory() business tier method */
if (isset ($this->_mCategoryId))
$this->mProducts = Catalog::GetProductsInCategory(
$this->_mCategoryId, $this->mPage, $this->mrTotalPages);
/* If browsing a department, get the list of products by calling
the GetProductsOnDepartment() business tier method */
elseif (isset ($this->_mDepartmentId))
$this->mProducts = Catalog::GetProductsOnDepartment(
$this->_mDepartmentId, $this->mPage, $this->mrTotalPages);
Kolejna część funkcji zajmuje się stronicowaniem. Jeśli wywołanie z poziomu biznesowego mówi, że
istnieje więcej niż jedna strona produktów (więc produktów jest więcej niż określiłeś w stałej
PRODUCTS_PER_PAGE), musisz pokazać odwiedzającemu aktualną podstronę odwiedzanych
produktów, całkowitą liczbę podstron oraz linki Poprzednia i Następna strona. Komentarze w kodzie
powinny sprawić, że funkcjonalność będzie dość przejrzysta, więc nie będziemy tutaj powtarzać kodu.
W końcowej części funkcji do każdego rekordu $mProducts dodano dane link_to_product i miniatury,
które zawierają odpowiednio link do strony produktu i nazwę pliku miniatury. Wartości te są używane
w pliku szablonu do wyświetlania zdjęć produktów i tworzenia linków do stron produktów na nazwach
i zdjęciach produktów. Linki są tworzone przy użyciu metod Link::ToProduct() i Link::Build():
// Build links for product details pages
for ($i = 0; $i < count($this->mProducts); $i++)
{
$this->mProducts[$i]['link_to_product'] =

Link::ToProduct($this->mProducts[$i]['product_id']);
if ($this->mProducts[$i]['thumbnail'])
$this->mProducts[$i]['thumbnail'] =
Link::Build('product_images/' . $this->mProducts[$i]['thumbnail']);
}
Zmodyfikowaliśmy również metody klasy Link, aby dodać parametr Page do ciągu zapytania, jeśli
numer strony jest większy niż 1. Jest to teraz konieczne, ponieważ dodanie listy produktów do naszego
katalogu oznacza obsługę funkcji stronicowania.
if ($page > 1)
$link .= '?Page=' . $page;
Wyświetlanie zawartości strony głównej
Oprócz ogólnych informacji o stronie, chcesz również pokazać niektóre produkty promocyjne na
pierwszej stronie TShirtShop. Jeśli odwiedzający przegląda dział lub kategorię, szablon działu Smarty
jest używany do tworzenia wyników. Dla głównej strony internetowej utworzymy skomponentowany
szablon first_page_contents, który zbuduje dane wyjściowe. Pamiętasz klasę StoreFront w
Presentation/store_front.php, gdzie masz członka o nazwie $mContentsCell, którego wypełniasz
różnymi szczegółami w zależności od odwiedzanej części witryny? Gdy odwiedzany jest dział lub
kategoria, ładowany jest szablon składowy działu, który zajmuje się wypełnieniem tej przestrzeni.
Nadal nie zrobiliśmy nic z tą komórką dla pierwszej strony, jeśli nie wybrano żadnego działu ani
kategorii. W następnym ćwiczeniu napiszesz plik szablonu, który zawiera pewne informacje o witrynie
internetowej i pokazuje na pierwszej stronie produkty, które zostały ustawione jako promocje.
Pamiętaj, że tabela produktów zawiera pole o nazwie display. Administratorzy witryny ustawią to pole
na on_catalog dla produktów, które mają być wyświetlane na pierwszej stronie.
Ćwiczenie: Tworzenie szablonu z komponentami first_page_contents
1.
Zacznij
od
utworzenia
pliku
szablonu
projektu
Smarty.
Presentation/templates/first_page_contents.tpl powinien mieć następującą zawartość:
{* first_page_contents.tpl *}
<p class="description">
We hope you have fun developing TShirtShop, the e-commerce store from
Beginning PHP and MySQL E-Commerce!
</p>
<p class="description">
We have the largest collection of t-shirts with postal stamps on Earth!
Browse our departments and cateogories to find your favorite!
</p>
{include file="products_list.tpl"}

Plik

2. Zmodyfikuj plik Presentation/store_front.php, jak zaznaczono w poniższym kodzie:
<?php
class StoreFront
{
public $mSiteUrl;
// Define the template file for the page contents
public $mContentsCell = 'first_page_contents.tpl';
// Define the template file for the categories cell
public $mCategoriesCell = 'blank.tpl';
W ten sposób, gdy w zapytaniu nie ma identyfikatora działu ani identyfikatora Kategorii,
store_front.php załaduje skomponentowany szablon first_page_contents.
3. Zmodyfikuj metodę init() z klasy ProductsList znajdującej się w pliku Presentation/products_list.php,
jak zaznaczono:
public function init()
{
/* If browsing a category, get the list of products by calling
the GetProductsInCategory() business tier method */
if (isset ($this->_mCategoryId))
$this->mProducts = Catalog::GetProductsInCategory(
$this->_mCategoryId, $this->mPage, $this->mrTotalPages);
/* If browsing a department, get the list of products by calling
the GetProductsOnDepartment() business tier method */
elseif (isset ($this->_mDepartmentId))
$this->mProducts = Catalog::GetProductsOnDepartment(
$this->_mDepartmentId, $this->mPage, $this->mrTotalPages);
/* If browsing the first page, get the list of products by
calling the GetProductsOnCatalog() business
tier method */
else
$this->mProducts = Catalog::GetProductsOnCatalog(
$this->mPage, $this->mrTotalPages);
/* If there are subpages of products, display navigation

controls */
if ($this->mrTotalPages > 1)
{
// Build the Next link
if ($this->mPage < $this->mrTotalPages)
{
if (isset($this->_mCategoryId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage + 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage + 1);
else
$this->mLinkToNextPage = Link::ToIndex($this->mPage + 1);
}
// Build the Previous link
if ($this->mPage > 1)
{
if (isset($this->_mCategoryId))
$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage - 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage - 1);
else
$this->mLinkToPreviousPage = Link::ToIndex($this->mPage - 1);
}
}
4. Otwórz plik link.php znajdujący się w folderze prezentacji i dodaj następującą metodę do klasy Link:

public static function ToIndex($page = 1)
{
$link = '';
if ($page > 1)
$link .= 'index.php?Page=' . $page;
return self::Build($link);
}
5. Załaduj swój projekt w ulubionej przeglądarce. Wynik powinien wyglądać jak na rysunku.

Jak to działa: szablon z komponentami first_page_contents
Rzeczywista lista produktów jest nadal wyświetlana przy użyciu skomponowanego szablonu
products_list Smarty, który zbudowałeś wcześniej w tym rozdziale. Jednak tym razem nie jest on
ładowany z pliku Department.tpl (tak jak ładuje się podczas przeglądania działu lub kategorii), ale z
nowego pliku szablonu o nazwie first_page_contents.tpl. Dodaliśmy nową funkcjonalność do metody
init() w klasie ProductsList do wyświetlania produktów, które mają być prezentowane na pierwszej
stronie witryny. Ponadto utworzyliśmy metodę ToIndex() w klasie Link do obsługi stronicowania
pierwszej strony witryny.
Wyświetlanie szczegółów produktu
Ostatni fragment kodu, który zaimplementujesz w tym rozdziale, dotyczy wyświetlania szczegółów
produktu. Gdy odwiedzający kliknie dowolny produkt, zostanie przekierowany na stronę szczegółów
produktu, która pokazuje pełny opis produktu i dodatkowe zdjęcie produktu. W kolejnych rozdziałach
dodasz więcej funkcji do tej strony, takich jak rekomendacje produktów lub recenzje produktów. Na
tej stronie wdrożymy również funkcję Kontynuuj zakupy. Składa się z linku Kontynuuj zakupy na dole
strony szczegółów produktu, który prowadzi do strony, którą odwiedzający odwiedził przed

wyświetleniem strony szczegółów produktu. Jeśli odwiedzający trafi na tę stronę przez przeglądanie
bezpośrednio lub z wyszukiwarki, przycisk Kontynuuj zakupy przekieruje do strony głównej sklepu.
Zróbmy to w poniższym ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Tworzenie szablonu złożonego produktu
1. Dodaj następujące style do styles/tshirtshop.css:
.product-image {
border: 2px solid #c6e1ec;
}
ol {
margin: 0px;
padding: 0px 0px 0px 5px;
}
ol li {
color: #0590C7;
list-style-type: none;
margin: 0px;
padding: 5px 0px;
}
2. Teraz skontaktuj się ze swoją artystyczną stroną i użyj tych definicji CSS na stronie szczegółów
produktu. Utwórz plik product.tpl w folderze prezentacji/szablonów. Nie krępuj się i dostosuj tę stronę,
jak chcesz.
{load_presentation_object filename="product" assign="obj"}
<h1 class="title">{$obj->mProduct.name}</h1>
{if $obj->mProduct.image}
<img class="product-image" src="{$obj->mProduct.image}"
alt="{$obj->mProduct.name} image" />
{/if}
{if $obj->mProduct.image_2}
<img class="product-image" src="{$obj->mProduct.image_2}"
alt="{$obj->mProduct.name} image 2" />
{/if}
<p class="description">{$obj->mProduct.description}</p>

<p class="section">
Price:
{if $obj->mProduct.discounted_price != 0}
<span class="old-price">{$obj->mProduct.price}</span>
<span class="price">{$obj->mProduct.discounted_price}</span>
{else}
<span class="price">{$obj->mProduct.price}</span>
{/if}
</p>
{if $obj->mLinkToContinueShopping}
<a href="{$obj->mLinkToContinueShopping}">Continue Shopping</a>
{/if}
<h2>Find similar products in our catalog:</h2>
<ol>
{section name=i loop=$obj->mLocations}
<li class="navigation">
{strip}
<a href="{$obj->mLocations[i].link_to_department}">
{$obj->mLocations[i].department_name}
</a>
{/strip}
&raquo;
{strip}
<a href="{$obj->mLocations[i].link_to_category}">
{$obj->mLocations[i].category_name}
</a>
{/strip}
</li>
{/section}
</ol>

3. OK, teraz utwórz złożony szablon dla strony szczegółów produktu, w której będzie wyświetlany
produkt z pełnym opisem i drugim obrazem. Utwórz plik o nazwie product.php w folderze prezentacji
o następującej zawartości:
<?php
// Handles product details
class Product
{
// Public variables to be used in Smarty template
public $mProduct;
public $mProductLocations;
public $mLinkToContinueShopping;
public $mLocations;
// Private stuff
private $_mProductId;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Variable initialization
if (isset ($_GET['ProductId']))
$this->_mProductId = (int)$_GET['ProductId'];
else
trigger_error('ProductId not set');
}
public function init()
{
// Get product details from business tier
$this->mProduct = Catalog::GetProductDetails($this->_mProductId);
if (isset ($_SESSION['link_to_continue_shopping']))
{
$continue_shopping =
Link::QueryStringToArray($_SESSION['link_to_continue_shopping']);
$page = 1;

if (isset ($continue_shopping['Page']))
$page = (int)$continue_shopping['Page'];
if (isset ($continue_shopping['CategoryId']))
$this->mLinkToContinueShopping =
Link::ToCategory((int)$continue_shopping['DepartmentId'],
(int)$continue_shopping['CategoryId'], $page);
elseif (isset ($continue_shopping['DepartmentId']))
$this->mLinkToContinueShopping =
Link::ToDepartment((int)$continue_shopping['DepartmentId'], $page);
else
$this->mLinkToContinueShopping = Link::ToIndex($page);
}
if ($this->mProduct['image'])
$this->mProduct['image'] =
Link::Build('product_images/' . $this->mProduct['image']);
if ($this->mProduct['image_2'])
$this->mProduct['image_2'] =
Link::Build('product_images/' . $this->mProduct['image_2']);
$this->mLocations = Catalog::GetProductLocations($this->_mProductId);
// Build links for product departments and categories pages
for ($i = 0; $i < count($this->mLocations); $i++)
{
$this->mLocations[$i]['link_to_department'] =
Link::ToDepartment($this->mLocations[$i]['department_id']);
$this->mLocations[$i]['link_to_category'] =
Link::ToCategory($this->mLocations[$i]['department_id'],
$this->mLocations[$i]['category_id']);
}
}
}
?>

4. Dodaj następującą metodę do Presentation/link.php. Ta funkcja tworzy tablicę asocjacyjną z
elementami ciągu zapytania. Wykorzystamy tę funkcję do zaimplementowania funkcji Kontynuuj
zakupy.
public static function QueryStringToArray($queryString)
{
$result = array();
if ($queryString != '')
{
$elements = explode('&', $queryString);
foreach($elements as $key => $value)
{
$element = explode('=', $value);
$result[urldecode($element[0])] =
isset($element[1]) ? urldecode($element[1]) : '';
}
}
return $result;
}
5. Zmodyfikuj prezentację/products_list.php, jak pokazano w poniższym fragmencie kodu. Ten nowy
kod zapisuje ostatnią dostępną stronę katalogu. Podczas wyświetlania strony szczegółów produktu ten
adres zostanie użyty do utworzenia linku Kontynuuj zakupy.
create the Continue Shopping link.
// Class constructor
public function __construct()
{
...
...
if ($this->mPage < 1)
trigger_error('Incorrect Page value');
// Save page request for continue shopping functionality
$_SESSION['link_to_continue_shopping'] = $_SERVER['QUERY_STRING'];
}

6. Zmodyfikuj prezentację/departments_list.php, dodając podświetlony kod, który jest również
wymagany dla funkcji Kontynuuj zakupy:
// Constructor reads query string parameter
public function __construct()
{
/* If DepartmentId exists in the query string, we're visiting a
department */
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->mSelectedDepartment = (int)$_GET['DepartmentId'];
elseif (isset($_GET['ProductId']) &&
isset($_SESSION['link_to_continue_shopping']))
{
$continue_shopping =
Link::QueryStringToArray($_SESSION['link_to_continue_shopping']);
if (array_key_exists('DepartmentId', $continue_shopping))
$this->mSelectedDepartment =
(int)$continue_shopping['DepartmentId'];
}
}
7. Zmodyfikuj prezentację/categories_list.php, aby wczytać parametry ID działu i ID kategorii z
zapisanych w sesji danych Kontynuuj zakupy:
// Constructor reads query string parameter
public function __construct()
{
if (!isset($_GET['ProductId']))
{
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->mSelectedDepartment = (int)$_GET['DepartmentId'];
else
trigger_error('DepartmentId not set');
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->mSelectedCategory = (int)$_GET['CategoryId'];

}
else
{
$continue_shopping =
Link::QueryStringToArray($_SESSION['link_to_continue_shopping']);
if (array_key_exists('DepartmentId', $continue_shopping))
$this->mSelectedDepartment =
(int)$continue_shopping['DepartmentId'];
else
trigger_error('DepartmentId not set');
if (array_key_exists('CategoryId', $continue_shopping))
$this->mSelectedCategory =
(int)$continue_shopping['CategoryId'];
}
}
8. Edytuj prezentację/store_front.php, aby załadować szablon product.tpl przy użyciu elementu
członkowskiego $mContentsCell, jeśli parametr ProductId istnieje w ciągu zapytania. Ponadto, jeśli
dotarliśmy na stronę produktu ze strony działu lub katalogu kategorii, wyświetlamy również listę
kategorii. Jest to niewielka funkcja, ale ważna dla ulepszenia nawigacji po katalogu Twojego gościa.
Dodaj pogrubione linie do pliku store_front.php, jak pokazano w poniższym kodzie:
public function init()
{
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
$this->mContentsCell = 'department.tpl';
$this->mCategoriesCell = 'categories_list.tpl';
}
elseif (isset($_GET['ProductId']) &&
isset($_SESSION['link_to_continue_shopping']) &&
strpos($_SESSION['link_to_continue_shopping'], 'DepartmentId', 0)
!== false)

{
$this->mCategoriesCell = 'categories_list.tpl';
}
// Load product details page if visiting a product
if (isset ($_GET['ProductId']))
$this->mContentsCell = 'product.tpl';
}
}
?>
9. Załaduj stronę internetową i kliknij zdjęcie lub nazwę dowolnego produktu. Powinieneś zostać
przekierowany na jego stronę szczegółów. Rysunek przedstawia przykładową stronę szczegółów.

Jak to działa: produkt złożony z szablonu
Zgodnie z oczekiwaniami, kroki w celu zaimplementowania strony szczegółów produktu były dość
proste, ponieważ napisaliśmy lub zaktualizowaliśmy tylko kod, który jest już ustrukturyzowany w
logiczny i spójny sposób. Implementacja takich funkcji stanie się łatwiejsza, gdy przyzwyczaisz się do
struktury projektu w kolejnych rozdziałach. W tym ćwiczeniu warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki
wykorzystaliśmy sesję do zaimplementowania linku Kontynuuj zakupy oraz sposób, w jaki wyświetlamy
listę kategorii na stronie szczegółów produktu. Niezależnie od tego, czy strona produktu jest
odwiedzana z pierwszej strony katalogu, jest ładowana bezpośrednio w przeglądarce, czy też jest

nawigowana z zewnętrznej strony internetowej, lista kategorii nie jest wyświetlana. Z drugiej strony,
jeśli przeglądałeś dział lub kategorię przed załadowaniem strony szczegółów produktu, elementy
nawigacji działu i kategorii pojawią się również na stronie szczegółów produktu. Kod został wyjaśniony
w całym ćwiczeniu, więc nie będziemy go ponownie odwiedzać. Przeczytaj ją ponownie i upewnij się,
że dobrze ją rozumiesz, zanim przejdziesz do następnej części.
Podsumowanie
Gratulacje! Wykonałeś dużo pracy! Zakończono tworzenie katalogu produktów, wdrażając niezbędną
logikę w warstwach danych, biznesu i prezentacji. Po drodze nauczyłeś się wielu teorii, w tym:
• Dane relacyjne i rodzaje relacji, które mogą wystąpić między tabelami
• Jak uzyskać dane z wielu tabel w jednym zestawie wyników za pomocą funkcji JOIN i jak filtrować
wyniki za pomocą funkcji WHERE?
• Jak wyświetlić listę kategorii i produktów w zależności od tego, jaką stronę przegląda gość?
• Jak wyświetlić stronę szczegółów produktu i wdrożyć funkcję Kontynuuj zakupy
• Jak zaimplementować stronicowanie na liście produktów podczas przeglądania stron zawierających
wiele produktów?
W porządku, jeśli większość kodu jest dość skomplikowana, ponieważ tak naprawdę jest. Jeśli nie jesteś
już guru PHP, powinieneś czuć się naprawdę dumny z udanego stworzenia funkcjonalnego katalogu
produktów, który zawiera stronicowanie, kategorie i działy, strony ze szczegółami produktów i wiele
innych mniejszych, ale równie ważnych funkcji! Część 6 będzie co najmniej tak ekscytująca jak ta,
ponieważ nauczysz się dodawać atrybuty do produktów na swojej stronie internetowej!

Cechy produktu
Wiele sklepów internetowych umożliwia kupującym dostosowanie kupowanych produktów. Na
przykład podczas sprzedaży t-shirtów często pozwala się klientowi wybrać rozmiar i kolor koszulki –
oszczędzając mu ryzyka związanego z modą, jeśli chodzi o jeden rozmiar w jednym kolorze dla
wszystkich. W tej części zaimplementujemy funkcję atrybutów produktu w TShirtShop.

Zrobimy to, zaczynając od warstwy danych, gdzie utworzysz tabele danych i procedurę składowaną,
następnie napiszesz kod warstwy biznesowej, który wywołuje tę procedurę, a na koniec użyjemy tej
funkcji do zaktualizowania szablonu Smarty dla interfejsu użytkownika. Na końcu tej części nasz katalog
pozwoli klientom wybrać rozmiar i kolor koszulki, jak pokazano na rysunku 6-1. Ponieważ dane
atrybutów są przechowywane w bazie danych, możesz dodawać własne atrybuty i wartości atrybutów.
Implementacja warstwy danych
Składniki warstwy danych, które obsługują funkcję atrybutów produktu, obejmują trzy tabele danych
(atrybut, atrybut_wartość i atrybut_produktu) oraz procedurę składowaną o nazwie
catalog_get_product_attributes.
Poniżej znajdują się trzy tabele danych:
• atrybut przechowuje nazwy atrybutów, takie jak Rozmiar i Kolor.
• atrybut_wartość zawiera możliwe wartości atrybutów dla każdej grupy atrybutów. Istnieje relacja
jeden-do-wielu między atrybutem a wartością_atrybutu. Z każdym atrybutem, weźmy na przykład

kolor, może być powiązanych kilka wartości — czerwony, pomarańczowy, żółty i tak dalej.
Potrzebujemy tej tabeli, aby pomóc nam połączyć identyfikator atrybutu (jak 1 dla koloru) z jego
identyfikatorami_wartości_atrybutu dla jego możliwych wartości (czerwony, pomarańczowy, żółty i
tak dalej). Będzie więc zawierał trzy kolumny: atrybut_id, który znajduje się w tabeli atrybutów i mówi
nam, o jakim rodzaju atrybutu mówimy (np. kolor lub rozmiar); atrybut_wartość_id, liczba całkowita,
którą przypisujemy do jednoznacznej identyfikacji elementów w samej tabeli atrybut_wartość; i
wartość, która będzie zawierać opis tekstowy, taki jak Pomarańczowy, Czerwony, S (małe), M (średnie)
i tak dalej.
• product_attribute to tabela skojarzona implementująca relację wiele-do-wielu między tabelą
produkt i atrybut_wartość, z parami (id_produktu, id_wartości_atrybutu) (tabela atrybut_wartość
pozwoli nam szybko i łatwo wypełnić tę tabelę).
Uwaga Wdrażany system nie pozwala na zmianę ceny produktu przez atrybut. Na przykład biała
koszulka zawsze będzie miała tę samą cenę, co czarna. Jeśli chcesz mieć różne ceny produktów, musisz
stworzyć różne produkty. Jeśli potrzebujesz obsługiwać atrybuty, które mają wpływ na cenę produktu,
jedną z opcji byłoby rozszerzenie tabeli product_attribute przez uwzględnienie danych o zmianie ceny
produktu oraz wprowadzenie wielu innych zmian i dodatków do kodu warstwy biznesowej i warstwy
prezentacji. Radzimy nie dokonywać w tym momencie żadnych zmian, ponieważ rozprzestrzeniłyby się
one również na kolejne Części, utrudniając zadanie podążania za księgą.
W Części 5 dowiedziałeś się, że diagramy bazy danych mogą pomóc w zrozumieniu relacji między
tabelami danych. Wizualną reprezentację tych tabel i relacji między tabelami atrybutów można
zobaczyć na rysunku.

Jeśli jesteś nowy w bazach danych, powinieneś poświęcić chwilę na przestudiowanie tego diagramu,
aby poniższy kod był łatwiejszy do negocjowania i zrozumienia. Zacznijmy od aktualizacji bazy danych
tshirtshop,
a
następnie
zaimplementujmy
nową
procedurę
składowaną
catalog_get_product_attributes w poniższym ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Tworzenie funkcjonalności warstwy danych dla atrybutów produktu
1. Otwórz phpMyAdmin i wykonaj następujący kod, który utworzy i wypełni tabelę atrybutów:
-- Create attribute table (stores attributes such as Size and Color)

CREATE TABLE `attribute` (
`attribute_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(100) NOT NULL, -- E.g. Color, Size
PRIMARY KEY (`attribute_id`)
) ENGINE=MyISAM;
-- Populate attribute table
INSERT INTO `attribute` (`attribute_id`, `name`) VALUES
(1, 'Size'), (2, 'Color');
2. Kontynuuj, tworząc i wypełniając tabelę atrybut_wartość, używając następującego kodu SQL:
-- Create attribute_value table (stores values such as Yellow or XXL)
CREATE TABLE `attribute_value` (
`attribute_value_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`attribute_id` INT NOT NULL, -- The ID of the attribute
`value` VARCHAR(100) NOT NULL, -- E.g. Yellow
PRIMARY KEY (`attribute_value_id`),
KEY `idx_attribute_value_attribute_id` (`attribute_id`)
) ENGINE=MyISAM;
-- Populate attribute_value table
INSERT INTO `attribute_value` (`attribute_value_id`, `attribute_id`, `value`)
VALUES
(1, 1, 'S'), (2, 1, 'M'), (3, 1, 'L'), (4, 1, 'XL'), (5, 1, 'XXL'),
(6, 2, 'White'), (7, 2, 'Black'), (8, 2, 'Red'), (9, 2, 'Orange'),
(10, 2, 'Yellow'), (11, 2, 'Green'), (12, 2, 'Blue'),
(13, 2, 'Indigo'), (14, 2, 'Purple');
3. Utwórz i wypełnij tabelę product_attribute, używając kodu z poniższej listy:
-- Create product_attribute table (associates attribute values to products)
CREATE TABLE `product_attribute` (
`product_id` INT NOT NULL,
`attribute_value_id` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`product_id`, `attribute_value_id`)
) ENGINE=MyISAM;

-- Populate product_attribute table
INSERT INTO `product_attribute` (`product_id`, `attribute_value_id`)
SELECT `p`.`product_id`, `av`.`attribute_value_id`
FROM `product` `p`, `attribute_value` `av`;
4.
Wykonaj
następujący
kod
SQL,
który
utworzy
procedurę
składowaną
catalog_get_product_attributes. Ta procedura składowana skojarzy atrybuty przypisane do produktu.
Nie zapomnij ustawić ogranicznika na $$ przed wykonaniem kodu.
-- Create catalog_get_product_attributes stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_product_attributes(IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT a.name AS attribute_name,
av.attribute_value_id, av.value AS attribute_value
FROM attribute_value av
INNER JOIN attribute a
ON av.attribute_id = a.attribute_id
WHERE av.attribute_value_id IN
(SELECT attribute_value_id
FROM product_attribute
WHERE product_id = inProductId)
ORDER BY a.name;
END$$
Jak to działa: logika danych dla atrybutów produktu
Tutaj omówimy kod użyty do wypełnienia atrybutu product_attribute tabeli i procedury
przechowywanej catalog_get_product_attributes. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że rozumiesz
przeznaczenie każdego pola w tabelach atrybut i atrybut_wartość oraz kod używany do wypełniania
tych tabel. Dokładne zrozumienie struktury tabeli może trochę potrwać. Nie będziemy tutaj powtarzać
teorii, ale zachęcamy do zapoznania się z rozdziałami 4 i 5, gdzie szczegółowo omówiliśmy główne
koncepcje projektowania relacyjnych baz danych. Podczas wypełniania atrybutu product_attribute
celem jest powiązanie wszystkich istniejących wartości atrybutów (poprzez pole atrybut_wartość_id)
z każdym z naszych produktów (poprzez pole identyfikator_produktu). Na naszej stronie nasze
produkty to koszulki, a każdy z nich chcemy sprzedawać we wszystkich możliwych rozmiarach i
kolorach. Kod wypełniający tabelę product_attribute używa polecenia INSERT INTO w celu wstawienia
liczby rekordów utworzonych przez zapytanie SELECT:
INSERT INTO `product_attribute` (`product_id`, `attribute_value_id`)
W naszym przypadku zapytanie SELECT generujące dane do wstawienia do atrybutu product_attribute
jest sprzężeniem krzyżowym. Ten typ JOIN tworzy iloczyn kartezjański między dwoma zestawami

danych. Wynikiem jest lista zawierająca wszystkie możliwe kombinacje między rekordami pierwszego
zestawu danych a rekordami drugiego zestawu danych. Na przykład iloczyn kartezjański między {1, 2,
3} i {a, b, c}, który jest matematycznie zapisany jako {1, 2, 3} × {a, b, c}, jest następującym zbiorem
danych : { {1, a}, {1, b}, {1, c}, {2, a}, {2, b}, {2, c}, {3, a}, {3, b}, {3, c} }. W naszym przypadku, jeśli
tworzymy produkt kartezjański między identyfikatorami istniejących produktów a identyfikatorami
istniejących wartości atrybutów, otrzymujemy listę utworzoną z elementów (product_id,
attribute_value_id), czyli dokładnie taką listę, którą chcemy dodać do tabela atrybut_produktu.
Podkreślono składnię do zaimplementowania tej operacji łączenia krzyżowego z MySQL:
INSERT INTO `product_attribute` (`product_id`, `attribute_value_id`)
SELECT `p`.`product_id`, `av`.`attribute_value_id`
FROM `product` `p`, `attribute_value` `av`;
Jest to z pewnością dobry sposób na tworzenie wielu rekordów w naszej bazie danych przy minimalnym
wysiłku. Przykładowe dane naszej bazy danych zawierają 14 możliwych wartości atrybutów i 101
produktów. Operacja łączenia krzyżowego, która kojarzy wszystkie wartości atrybutów ze wszystkimi
produktami, generuje 1414 (czyli 14 pomnożonych przez 101) rekordów w tabeli product_attribute.
Zauważ, że użycie SELECT do utworzenia połączenia krzyżowego nie jest standardowym SQL; jeśli
chcesz zaimplementować taką operację z innymi serwerami baz danych, być może będziesz musiał użyć
innej składni. „Oficjalna” składnia implementacji łączeń krzyżowych określa użycie składni CROSS JOIN.
Istnieje kilka alternatywnych metod użycia sprzężenia krzyżowego do wypełnienia tabeli
product_attribute niezbędnymi danymi. Jedną z metod, którą naszym zdaniem warto tutaj omówić,
jest użycie UNION, ponieważ jest ona dość często stosowana w takich sytuacjach. UNION sumuje
wyniki wielu instrukcji SELECT w jeden zestaw wyników. Na przykład, jeśli używasz UNION dla dwóch
zapytań, które zwracają po pięć rekordów, otrzymasz zestaw wyników składający się z dziesięciu
rekordów. Oczywiście, aby UNION działał, wszystkie zaangażowane zapytania muszą zwracać tę samą
liczbę kolumn zgodnych typów danych. Nie będziemy wchodzić w więcej szczegółów na temat UNION,
ale jeśli chcesz zobaczyć implementację opartą na UNION sprzężenie krzyżowe, oto jest. Wymaga to
większej liczby naciśnięć klawiszy, ale zapytanie zapewnia większą elastyczność; na przykład, używając
UNION, możesz dodać do swoich produktów tylko niektóre wartości atrybutów.
-- Populate product_attribute table
INSERT INTO `product_attribute` (`product_id`, `attribute_value_id`)
SELECT product_id, 1 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 2 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 3 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 4 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 5 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 6 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 7 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 8 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 9 AS attribute_value_id FROM product

UNION SELECT product_id, 10 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 11 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 12 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 13 AS attribute_value_id FROM product
UNION SELECT product_id, 14 AS attribute_value_id FROM product;
Na koniec przyjrzyjmy się procedurze składowanej catalog_get_product_attributes. Ta procedura
składowana odbiera jako parametr identyfikator produktu i zwraca listę atrybutów tego produktu. To
poręczne małe urządzenie, do którego wywoła się warstwa biznesowa, aby uzyskać listę atrybutów
naszych produktów, dzięki czemu nasi klienci mogą wybrać rozmiar i kolor dla każdej koszulki:
-- Create catalog_get_product_attributes stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_product_attributes(IN inProductId INT)
BEGIN
The SQL code in this procedure returns a list with the attribute_name, attribute_value_id, and
attribute_
value for all the attributes of the mentioned product:
SELECT a.name AS attribute_name,
av.attribute_value_id, av.value AS attribute_value
FROM attribute_value av
INNER JOIN attribute a
ON av.attribute_id = a.attribute_id
WHERE av.attribute_value_id IN
(SELECT attribute_value_id
FROM product_attribute
WHERE product_id = inProductId)
ORDER BY a.name;
Aby sprawdzić, czy procedura działa tak, jak powinna, możesz wykonać kod procedury składowanej za
pomocą phpMyAdmin, zastępując nazwy parametrów ich wartościami. Na przykład możesz wziąć
poprzedni kod SQL, zastąpić inProductId identyfikatorem produktu, a następnie wykonać kod w
phpMyAdmin. Alternatywnie możesz wywołać samą procedurę składowaną, ale ta operacja nie jest
obsługiwana przez phpMyAdmin w momencie pisania tego tekstu. Aby wykonać procedurę
składowaną, możesz użyć konsoli MySQL. Aby uruchomić konsolę w systemie Windows, musisz
wykonać następujące polecenie w C:\xampp\mysql\bin (zakładając, że zainstalowałeś XAMPP).
mysql -u root

Jeśli twój serwer MySQL jest zabezpieczony hasłem (przy domyślnej instalacji XAMPP tak nie jest),
będziesz musiał użyć również parametru -p, w którym to przypadku zostaniesz poproszony o podanie
hasła:
mysql -u root -p
Po połączeniu się z serwerem MySQL musisz połączyć się z bazą danych tshirtshop:
USE tshirtshop;
Po wybraniu tshirtshop możesz wykonać procedurę catalog_get_product_attributes, podając 1 jako
parametr, na przykład:
CALL directory_get_product_attributes (1);
Podczas wykonywania takiej procedury składowanej otrzymujesz wszystkie atrybuty i wartości
atrybutów dla produktu o identyfikatorze 1 w Twojej bazie danych:

Wdrażanie poziomu biznesowego
Bit warstwy biznesowej funkcji atrybutów produktu jest bardzo prosty — wystarczy napisać kod, który
wywołuje procedurę składowaną catalog_get_product_attributes. Dodaj następujący kod do klasy
Catalog w business/catalog.php:
// Retrieves product attributes
public static function GetProductAttributes($productId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_product_attributes(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);

// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
Wdrażanie poziomu prezentacji
Utworzenie warstwy prezentacji oznacza dodanie kontrolek, które pozwalają wybrać wartość z listy
wartości atrybutów produktu. Jak zobaczysz, atrybuty nie są zakodowane w szablonach. Zamiast tego
atrybuty (takie jak Rozmiar i Kolor) i ich wartości (takie jak L, XL, Biały, Zielony itd.) są odczytywane z
bazy danych Już teraz możesz zobaczyć, jak dokonywanie zmian w atrybutach dla wszystkich Twoich
produktów jest o wiele łatwiej w ten sposób. Po prostu zmieniasz dane w tabelach atrybutów i voilà zmiany są automatycznie odzwierciedlane na Twojej stronie! Zaimplementujmy kod prezentacji, a
później omówimy go. Aby ułatwić zrozumienie, pamiętaj, aby skorelować kod, który wpisujesz teraz, z
wynikami, jakich oczekujesz od procedur przechowywanych w katalogu_get_product_attributes.
Nieco wcześniej w tej części widziałeś przykładowe wyniki tej procedury.
Ćwiczenie: Implementacja prezentacji atrybutów produktu
1. Dodaj następujący podświetlony kod do presentation\templates\products_list.tpl:
<p class="section">
Price:
{if $obj->mProducts[k].discounted_price != 0}
<span class="old-price">{$obj->mProducts[k].price}</span>
<span class="price">{$obj->mProducts[k].discounted_price}</span>
{else}
<span class="price">{$obj->mProducts[k].price}</span>
{/if}
</p>
{* Generate the list of attribute values *}
<p class="attributes">
{* Parse the list of attributes and attribute values *}
{section name=l loop=$obj->mProducts[k].attributes}
{* Generate a new select tag? *}
{if $smarty.section.l.first ||
$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name !==
$obj->mProducts[k].attributes[l.index_prev].attribute_name}
{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name}:
<select name="attr_{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name}">

{/if}
{* Generate a new option tag *}
<option value="{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_value}">
{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_value}
</option>
{* Close the select tag? *}
{if $smarty.section.l.last ||
$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name !==
$obj->mProducts[k].attributes[l.index_next].attribute_name}
</select>
{/if}
{/section}
</p>
</td>
{if $smarty.section.k.index % 2 != 0 && !$smarty.section.k.first ||
$smarty.section.k.last}
</tr>
{/if}
{/section}
</tbody>
</table>
{/if}
2. Dodaj podświetlony fragment kodu do metody init() w Presentation/products_list.php. Spowoduje
to wyświetlenie listy atrybutów dla każdego produktu na liście.
// Build links for product details pages
for ($i = 0; $i < count($this->mProducts); $i++)
{
$this->mProducts[$i]['link_to_product'] =
Link::ToProduct($this->mProducts[$i]['product_id']);
if ($this->mProducts[$i]['thumbnail'])
$this->mProducts[$i]['thumbnail'] =

Link::Build('product_images/' . $this->mProducts[$i]['thumbnail']);
$this->mProducts[$i]['attributes'] =
Catalog::GetProductAttributes($this->mProducts[$i]['product_id']);
}
}
}
?>
3. Otwórz plik Presentation/templates/product.tpl i dodaj podświetlony kod, który generuje listę
wartości atrybutów dla strony szczegółów produktu:
<p class="section">
Price:
{if $obj->mProduct.discounted_price != 0}
<span class="old-price">{$obj->mProduct.price}</span>
<span class="price">{$obj->mProduct.discounted_price}</span>
{else}
<span class="price">{$obj->mProduct.price}</span>
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{/if}
</p>
{* Generate the list of attribute values *}
<p class="attributes">
{* Parse the list of attributes and attribute values *}
{section name=k loop=$obj->mProduct.attributes}
{* Generate a new select tag? *}
{if $smarty.section.k.first ||
$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name !==
$obj->mProduct.attributes[k.index_prev].attribute_name}
{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name}:
<select name="attr_{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name}">
{/if}

{* Generate a new option tag *}
<option value="{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_value}">
{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_value}
</option>
{* Close the select tag? *}
{if $smarty.section.k.last ||
$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name !==
$obj->mProduct.attributes[k.index_next].attribute_name}
</select>
{/if}
{/section}
</p>
{if $obj->mLinkToContinueShopping}
<a href="{$obj->mLinkToContinueShopping}">Continue Shopping</a>
{/if}
4. Dodaj podświetlony kod do metody init() klasy Product z pliku Presentation/product.php:
if ($this->mProduct['image_2'])
$this->mProduct['image_2'] =
Link::Build('product_images/' . $this->mProduct['image_2']);
$this->mProduct['attributes'] =
Catalog::GetProductAttributes($this->mProduct['product_id']);
$this->mLocations = Catalog::GetProductLocations($this->_mProductId);
5. Dodaj następujący styl do styles/tshirtshop.css:
.attributes {
clear: both;
display: block;
padding-top: 5px;
}
6. Załaduj http://localhost/tshirtshop/ i podziwiaj nowe atrybuty produktu w akcji. Rysunek 6-3
przedstawia atrybuty produktu na stronie szczegółów produktu. Rysunek przedstawia atrybuty
produktu na liście produktów.

Jak to działa: prezentacja atrybutów produktu
Interfejs użytkownika dla atrybutów produktu został utworzony w dwóch krokach. Wywołałeś metodę
Catalog::GetProductAttributes() warstwy biznesowej, aby uzyskać listę atrybutów dla określonego
produktu. Następnie zaktualizowałeś szablon products_list.tpl, aby wyświetlić listę atrybutów dla
każdego produktu. W tej chwili te atrybuty nie mają większego znaczenia dla klienta, ponieważ
produktów nie można jeszcze zamówić - ale o tym szczegółu zadbamy w kolejnych rozdziałach.
Wyzwanie ćwiczenia polega na zrozumieniu, w jaki sposób atrybuty produktu są wyświetlane na
stronie szczegółów produktu oraz na listach produktów. Przydatną strategią zrozumienia, jak działa
kod Smarty, jest analiza danych wejściowych otrzymanych przez Smarty i kodu, który generuje.
Przyjrzyjmy się raz jeszcze dane atrybutów zwracane przez procedurę catalog_get_product_attributes
dla produktu o identyfikatorze 1:

Teraz spójrzmy na kod źródłowy HTML wygenerowany dla strony szczegółów tego produktu. Możesz
załadować tę stronę pod adresem http://localhost/tshirtshop/index.php?ProductId=1 i możesz
zobaczyć jej źródło HTML, klikając prawym przyciskiem myszy pusty obszar strony i wybierając opcję
Wyświetl źródło (w Internet Explorerze) lub Wyświetl źródło strony (w Firefoksie). Oto, co znajdziesz.
Usunęliśmy kilka opcji, aby lista była łatwiejsza do odczytania, i dodaliśmy komentarze Smarty, które
pomogą Ci skorelować szablon źródłowy z danymi wyjściowymi, chociaż komentarze nie pojawiają się
w rzeczywistych danych wyjściowych:
{* Generate the list of attribute values *}
<p class="attributes">
{* Parse the list of attributes and attribute values *}
{* Generate a new select tag? *}
Color:
<select name="attr_Color">
{* Generate a new option tag *}
<option value="White">
White
</option>
{* Close the select tag? *}
{* Generate a new select tag? *}
{* Generate a new option tag *}
<option value="Black">
Black

</option>
{* Close the select tag? *}
{* Generate a new select tag? *}
{* Generate a new option tag *}
<option value="Red">
Red
</option>
{* Close the select tag? *}
{* Generate a new select tag? *}
...
...
{* Close the select tag? *}
</select>
{* Generate a new select tag? *}
Size:
<select name="attr_Size">
{* Generate a new option tag *}
<option value="S">
S
</option>
{* Close the select tag? *}
{* Generate a new select tag? *}
{* Generate a new option tag *}
<option value="M">
M
</option>
...
...
{* Close the select tag? *}
</select>
</p>

Jak więc obliczana jest ta wydajność? Kluczem jest logika Smarty zawarta w szablonach product.tpl i
products_list.tpl. Ten kod analizuje listę atrybutów ładowanych przez warstwę biznesową. Te dane są
w rzeczywistości danymi zwróconymi przez procedurę składowaną catalog_get_product_attributes:
{section name=k loop=$obj->mProduct.attributes}
Dla każdego elementu tej listy podejmuje się kilka kroków, aby zdecydować, jaki rodzaj danych
wyjściowych ma zostać wygenerowany. Weźmy na przykład poniższy fragment kodu, który jest
instrukcją warunkową {if}, która zwraca prawdę dla pierwszego elementu oraz dla elementów, których
nazwa atrybutu jest inna niż nazwa atrybutu poprzedniego elementu:
{* Generate a new select tag? *}
{if $smarty.section.k.first ||
$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name !==
$obj->mProduct.attributes[k.index_prev].attribute_name}
Krótko mówiąc, ten warunek zwraca prawdę za każdym razem, gdy trzeba wyświetlić nowy atrybut
(taki jak rozmiar i kolor). Kiedy tak się stanie, generujemy nowy element <select>, rozpoczynając nowy
element selekcji:
{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name}:
<select name="attr_{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name}">
{/if}
Reszta kodu przebiega w tych samych liniach. Poświęć kilka minut, aby upewnić się, że wszystko
rozumiesz, a następnie pogratuluj sobie ukończenia kolejnej ważnej funkcji witryny internetowej
TShirtShop!
Podsumowanie
W tej małej części dodaliśmy atrybuty do naszych produktów! Od teraz nasi klienci będą mogli wybrać
kolory i rozmiary swoich koszulek. Ponadto bardzo łatwo jest dodawać własne grupy atrybutów i
wartości atrybutów według własnego uznania. Nasz sklep z T-shirtami naprawdę się rozwija! Ale nie
będziemy dobrze konkurować w Internecie, jeśli wyszukiwarki będą miały trudności ze zrozumieniem
i rankingiem naszej witryny. Co gorsza, jeśli nie przygotujemy starannie naszej witryny pod kątem
wyszukiwarek, możemy w rzeczywistości stracić pozycję w rankingu, zamiast ją zyskać! Ponieważ
modernizacja witryny pod kątem optymalizacji pod kątem wyszukiwarek może być bardzo trudna,
ważne jest, abyśmy zajęli się tym na wczesnym etapie projektowania i tworzenia. W niektórych
przypadkach próba modernizacji witryny jest tak trudna, że programiści postanawiają po prostu zacząć
od nowa! Ale wiemy, że musimy planować od początku, więc przejdźmy teraz do ulepszania naszego
katalogu pod kątem optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Search Engine Optimization
Po dodaniu atrybutów produktów do swojej witryny, prawdopodobnie chcesz również dodać nowe
funkcje, takie jak przyjmowanie płatności użytkowników, wyszukiwanie produktów lub koszyk.
Zrobimy to wkrótce, obiecujemy! Zanim to nastąpi, trzeba zadbać o jeden szczegół: musimy
przygotować fundament strony internetowej, aby wesprzeć nasze wysiłki w zakresie optymalizacji pod
kątem wyszukiwarek. To ważny temat, bo bezpośrednio wpływa na rentowność strony internetowej,
więc zaczynajmy! Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, lub po prostu SEO, odnosi się do praktyk
stosowanych w celu zwiększenia liczby odwiedzających witrynę internetową z bezpłatnych
(bezpłatnych) stron wyników wyszukiwania. Dzisiaj wyszukiwarka jest najważniejszym narzędziem,
którego ludzie używają do znajdowania informacji i produktów w Internecie. Nie trzeba dodawać, że
dobra pozycja Twojej witryny e-commerce dla odpowiednich słów kluczowych pomoże przyciągnąć
odwiedzających do Twojej witryny i zwiększyć szanse, że odwiedzający będą kupować od Ciebie, a nie
od konkurencji! Chociaż nie (jeszcze) rakieta naukowa, optymalizacja w wyszukiwarkach jest złożonym
tematem w jeszcze szerszym temacie marketingu w wyszukiwarkach. W tym rozdziale zaktualizujemy
TShirtShop, aby jego podstawowa architektura była przyjazna dla wyszukiwarek, co pomoże
marketerom w ich wysiłkach.
Optymalizacja TShirtShop
Co więc można ulepszyć w TShirtShop, aby był bardziej przyjazny dla wyszukiwarek? Cóż, może cię to
zaskoczyć, ponieważ TShirtShop jest tak mały i młody, ale już jest wiele do ulepszenia! Na szczęście
zaprojektowaliśmy jego strukturę w taki sposób, aby dodawanie nowych funkcji było bezbolesne, a
nowo stworzona struktura przetrwała.
• Implementuj adresy URL zawierające słowa kluczowe za pomocą przepisywania adresów URL i
modułu mod_rewrite Apache. W ten sposób, zamiast żądać index.php przy użyciu różnych parametrów
ciągu zapytania, nasza witryna będzie obsługiwać adresy URL, które wyglądają lepiej zarówno dla ludzi,
jak i dla wyszukiwarek, takie jak http://www.example.com/koszulka-myszki-miki .html. Na tym etapie
witryna musi zostać zaktualizowana, aby wewnętrznie korzystać z nowych łączy.
• Prawidłowe przekierowywanie starych lub błędnie wpisanych adresów URL na prawidłowe adresy
URL. Jest to szczególnie ważne, jeśli Twoje stare adresy URL są już od jakiegoś czasu online i zawierają
linki do nich. Ten krok pomoże zapewnić, że nie stracisz żadnych rankingów, które strony w Twojej
starej witrynie mogły już uzyskać (ich udział w linkach) ani nie poniesiesz kar za fałszywe zduplikowane
strony w Twojej nowej witrynie. Zapewniamy również, że bez względu na sposób wpisywania adresu
URL — www.twojawitryna.com lub twojawitryna.com — wyszukiwarki zrozumieją, że odmiany
Twojego adresu URL to w rzeczywistości ta sama witryna. Dla człowieka mogą wyglądać jak ta sama
strona internetowa, ale dla wyszukiwarki mogą to być dwie różne! Ten proces konwersji różnych form
adresu URL do postaci standardowej nazywa się kanonizacją adresu URL i omówimy go później.
• Przekieruj żądania do index.php i index.html do /. Jest to ważne, ponieważ nie chcemy, aby ta sama
treść była powielana w różnych adresach URL Twojej witryny. Jak się dowiesz, może to prowadzić do
niejawnych lub wyraźnych kar dla wyszukiwarek.
• Dynamicznie generuj tytuły stron, aby odzwierciedlić zawartość ich stron. W tej chwili wszystkie
strony mają ten sam <title>, co jest niedopuszczalne, jeśli rankingi i użyteczność w wyszukiwarkach
mają jakiekolwiek znaczenie (i oczywiście są).

• Zaktualizuj paginację na wszystkich stronach katalogowych (takich jak strony kategorii i działów), aby
zawierała linki do wszystkich podstron, a nie tylko linki Poprzednie i Następne. Dzięki temu strony
produktów są łatwiej dostępne zarówno dla wyszukiwarek, jak i dla ludzi.
• Użyj poprawnie kodów stanu 404 (nie znaleziono strony) i 500 (błąd serwera), aby odzwierciedlić
problemy ze stronami w witrynie.
W dalszej części podejmiemy więcej działań związanych z SEO, ale dzięki tym zmianom omówimy
podstawy. Pomaga w tym fakt, że strona jest już odpowiednio skonstruowana. Następujące szczegóły
związane z SEO zostały już zaimplementowane:
• Prawidłowo zastosowaliśmy nagłówki stron i inne znaczniki, dzięki czemu wyszukiwarki będą w stanie
zidentyfikować ważny egzemplarz strony.
• Nie mamy zduplikowanych treści. Katalog nie zawiera identycznych stron, ani fragmentów stron, za
które mogą zostać nałożone kary dla wyszukiwarek.
• Strony produktów, działów i kategorii są łatwo dostępne.
• Do generowania treści nie użyliśmy (i nie będziemy używać) technologii takich jak Flash i AJAX,
których zawartość jest nieczytelna dla wyszukiwarek. W dalszej części tej książki zobaczysz przykład
używania AJAX w sposób, który nie wpływa na widoczność w wyszukiwarkach.
Obsługa adresów URL bogatych w słowa kluczowe
Spójrz na następujące adresy URL i wybierz ten, który Ci się bardziej podoba:
• http://localhost/tshirtshop/index.php?index.php?product_id=87
• http://localhost/tshirtshop/christmas-tree.html
Oczywiście chcesz mieć takie adresy URL w swojej witrynie internetowej. Nie tylko zawierają słowa
kluczowe, które są odpowiednie dla treści strony, co może wpływać na rankingi w wyszukiwarkach, ale
są również bardziej atrakcyjne dla ludzkiego odwiedzającego. Pierwszy adres URL nazwiemy
dynamicznym adresem URL, a drugi adresem URL zawierającym słowa kluczowe. Krótko mówiąc,
chcemy, aby nasza witryna zawierała adresy URL zawierające wiele słów kluczowych. W świecie Apache
i PHP jest to zaimplementowane za pomocą modułu Apache o nazwie mod_rewrite, który może
przechwytywać adresy URL zgodne z określonym wzorcem i przepisywać żądania na inny adres URL,
który może być przetwarzany przez Twoją aplikację. Ten proces nazywa się przepisywaniem adresów
URL.
Nawet podczas przepisywania adresów URL, końcowym plikiem, który zostanie wykonany, jest skrypt,
taki jak w naszym przypadku index.php. Ale dostęp do tego samego skryptu można uzyskać za pomocą
ładniej wyglądającego adresu URL. Rysunek pokazuje prosty przykład przepisywania adresów URL.

Jak widać, moduł mod_rewrite przechwytuje adres URL żądany przez odwiedzającego i przepisuje go
na dynamiczny adres URL, który może zrozumieć aplikacja. Skrypt PHP jest wykonywany, a wyniki są
odsyłane do naszych użytkowników, którzy (oczywiście) są bardzo zadowoleni z otrzymania pożądanej
treści.
Istnieje kilka sposobów przetłumaczenia adresu URL bogatego w słowa kluczowe na jego wersję
dynamiczną w celu wykonania. W TShirtShop zastosujemy technikę, która jest zarówno skuteczna, jak
i prosta do wdrożenia: ukryjemy identyfikator produktu w bogatej w słowa kluczowe wersji adresów
URL, na przykład w http://localhost/tshirtshop/visit-the- zoo-p36/. Ten bogaty w słowa kluczowe adres
URL zawiera ukryty wewnątrz identyfikator produktu w sposób, który nie utrudnia jego czytelności
zarówno dla ludzi, jak i wyszukiwarek. W tym rozdziale zaimplementujemy obsługę typów adresów
URL wymienionych w tabeli. W każdym przypadku „X” jest używany jako symbol zastępczy dla działu,
kategorii, identyfikatorów produktów, a „P” to numer strony.
Typ adresu URL: Format adresu URL
Adres URL strony głównej : http://www.example.com/
Adres URL strony głównej, jeśli został podzielony na strony : http://www.example.com/page-P/
Adres URL działu : http://www.example.com/nazwa-działu-dX/
Adres URL działu w przypadku podziału na strony : http://www.example.com/nazwa-działu-dX/stronaP/
Adres URL kategorii : http://www.example.com/nazwa-oddzialu-dX/nazwa-kota-cX/
Adres URL kategorii w przypadku podziału na strony : http://www.example.com/nazwa-działudX/nazwa-kota-cX/strona-P/
Adres URL produktu : http://www.example.com/nazwa-produktu-pX/
Jest więcej szczegółów, których musisz się nauczyć, aby w pełni obsługiwać takie adresy URL, ale
robimy to pojedynczo. Wykonaj ćwiczenie, aby zaimplementować obsługę adresów URL zawierających
słowa kluczowe, a szczegóły omówimy później.
Ćwiczenie: Obsługa adresów URL bogatych w słowa kluczowe
1. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że mod_rewrite jest włączony w twojej instalacji Apache.
Jeśli pracujesz z kontem hostingowym, najprawdopodobniej mod_rewrite jest już włączony. Jeśli sam
zainstalowałeś Apache, może być konieczne ręczne włączenie mod_rewrite. Na szczęście jest to proste

zadanie. Otwórz plik konfiguracyjny Apache, httpd.conf i upewnij się, że poniższa linia nie jest
skomentowana przez poprzedzenie znakiem hash (#). Jeśli tak, usuń skrót, zapisz plik i uruchom
ponownie Apache.
Moduły LoadModule rewrite_module/mod_rewrite.so
Wskazówka: Plik konfiguracyjny Apache znajduje się domyślnie w C:\xampp\apache\conf\ podczas
instalacji XAMPP w systemie Windows. W typowej instalacji Linuksa znajdziesz go w /opt/lampp/etc/.
Nie zapomnij zrestartować Apache po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w httpd.conf! Jeśli pojawią
się jakieś błędy, sprawdź dzienniki błędów Apache, aby znaleźć więcej szczegółów na temat błędu.
2. Utwórz plik o nazwie .htaccess w folderze głównym projektu (C:\tshirtshop) i wpisz następujący kod
(omówimy go szczegółowo później):
<IfModule mod_rewrite.c>
# Enable mod_rewrite
RewriteEngine On
# Specify the folder in which the application resides.
# Use / if the application is in the root.
RewriteBase /tshirtshop
# Rewrite to correct domain to avoid canonicalization problems
# RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.example\.com
# RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]
# Rewrite URLs ending in /index.php or /index.html to /
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET\ .*/index\.(php|html?)\ HTTP
RewriteRule ^(.*)index\.(php|html?)$ $1 [R=301,L]
# Rewrite category pages
RewriteRule ^.*-d([0-9]+)/.*-c([0-9]+)/page-([0-9]+)/?$ index.php?Depart
mentId=$1&CategoryId=$2&Page=$3 [L]
RewriteRule ^.*-d([0-9]+)/.*-c([0-9]+)/?$ index.php?DepartmentId=$1&Cate
goryId=$2 [L]
# Rewrite department pages
RewriteRule ^.*-d([0-9]+)/page-([0-9]+)/?$ index.php?DepartmentId=$1&Pag
e=$2 [L]
RewriteRule ^.*-d([0-9]+)/?$ index.php?DepartmentId=$1 [L]
# Rewrite subpages of the home page
RewriteRule ^page-([0-9]+)/?$ index.php?Page=$1 [L]

# Rewrite product details pages
RewriteRule ^.*-p([0-9]+)/?$ index.php?ProductId=$1 [L]
</IfModule>
Wskazówka: jeśli nie masz przyjaznego edytora kodu, utworzenie pliku, który nie ma nazwy, a jedynie
rozszerzenie, takie jak .htaccess, może okazać się problematyczne w systemie Windows.
Najłatwiejszym sposobem utworzenia tego pliku jest otwarcie Notatnika, wpisanie zawartości,
przejście do opcji Zapisz jako i wpisanie „.htaccess” jako nazwy pliku, w tym cudzysłowów. Cytaty
uniemożliwiają edytorowi automatyczne dodawanie domyślnego rozszerzenia pliku, takiego jak .txt dla
Notatnika.
3. W tej chwili Twoja witryna powinna poprawnie obsługiwać adresy URL zawierające słowa kluczowe
w formie opisanej przed rozpoczęciem tego ćwiczenia. Na przykład spróbuj załadować
http://localhost/tshirtshop/nature-d2/. Wynik powinien przypominać stronę pokazaną na rysunku

Jak to działa: obsługa adresów URL bogatych w słowa kluczowe
W tej chwili możesz przetestować wszystkie rodzaje adresów URL bogatych w słowa kluczowe, które
są obecnie znane w Twojej witrynie: strony działów i podstrony, strony i podstrony kategorii, stronę
główną i jej podstrony oraz linki do szczegółów produktu. Pamiętaj jednak, że linki aktualnie
generowane przez Twoją witrynę internetową są nadal starymi, dynamicznymi adresami URL.
Aktualizacja linków w Twojej witrynie będzie tematem następnego ćwiczenia. Rdzeń funkcjonalności,
którą właśnie zaimplementowałeś, znajduje się w pliku .htaccess. Wykorzystaliśmy ten plik
konfiguracyjny Apache oparty na folderze Apache do przechowywania reguł przepisywania dla
mod_rewrite. Można również użyć pliku konfiguracyjnego httpd.conf Apache, ale wybraliśmy
.htaccess, ponieważ wiele scenariuszy hostingu nie pozwala na modyfikację pliku httpd.conf. Ponadto
modyfikacja .htaccess nie wymaga ponownego uruchomienia serwera WWW, aby nowe ustawienia

zaczęły obowiązywać, ponieważ plik jest analizowany przy każdym żądaniu, co czyni go idealnym do
celów programistycznych. Pierwsze polecenie w .htaccess to ta, która włącza silnik przepisywania. Jeśli
nie skonfigurowałeś poprawnie mod_rewrite, ta linia spowoduje błąd:
RewriteEngine On
Następnie użyliśmy polecenia RewriteBase, aby określić nazwę folderu tshirtshop. Zauważ, że jeśli
trzymasz swoją aplikację w folderze głównym, powinieneś zastąpić /tshirtshop /.
RewriteBase /tshirtshop
Wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Poniżej znajduje się szereg poleceń RewriteRule, które
zasadniczo opisują, jakie adresy URL powinny zostać przepisane i do czego powinny zostać przepisane.
Czasami poleceniom RewriteRule towarzyszy RewriteCond, który określa warunek, który musi zostać
spełniony, aby następujące polecenie RewriteRule zostało wykonane. Polecenie RewriteRule zawiera
co najmniej dwa parametry. Pierwszy ciąg następujący po RewriteRule to wyrażenie regularne
opisujące strukturę pasujących przychodzących adresów URL. Drugi opisuje, do czego należy przepisać
adres URL.
mod_rewrite i wyrażenia regularne
Wyrażenia regularne to jeden z tych tematów, które programiści albo kochają, albo nienawidzą.
Wyrażenie regularne, powszechnie nazywane regex, to ciąg tekstowy, który używa specjalnego
formatu do opisania wzorca tekstowego. Wyrażenia regularne służą do definiowania reguł, które
dopasowują lub przekształcają grupy ciągów i reprezentują jedno z najpotężniejszych dostępnych
obecnie narzędzi do manipulacji tekstem. Znajdź kilka szczegółów na ich temat na stronie Wikipedii
pod adresem http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression.
Wyrażenia regularne są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy trzeba manipulować ciągami, które
nie mają dobrze zdefiniowanego formatu (jak na przykład dokumenty XML) i nie można ich analizować
ani modyfikować przy użyciu bardziej wyspecjalizowanych technik. Na przykład wyrażenia regularne
mogą służyć do wyodrębniania lub sprawdzania poprawności adresów e-mail, znajdowania
poprawnych dat w ciągach, usuwania zduplikowanych wierszy tekstu, określania liczby wystąpień
słowa lub litery we frazie, znajdowania lub walidacji adresów IP, i tak dalej. W poprzednim ćwiczeniu
użyłeś reguł mod_rewrite przy użyciu wyrażeń regularnych, aby dopasować przychodzące adresy URL
bogate w słowa kluczowe i uzyskać ich przepisane, dynamiczne wersje. Nieco później w tym rozdziale
użyjemy wyrażenia regularnego, które przygotowuje ciąg znaków do umieszczenia w adresie URL,
zastępując nieobsługiwane znaki myślnikami i eliminując zduplikowane znaki rozdzielające. Wyrażenia
regularne są obsługiwane przez wiele języków i narzędzi, w tym język PHP i moduł mod_rewrite
Apache, a implementacje są podobne. Wyrażenie regularne, które działa w PHP, przez większość czasu
będzie działać w Javie lub C# bez modyfikacji. Jeśli chcesz wykonać operację opartą na wyrażeniach
regularnych, zwykle musisz podać co najmniej trzy kluczowe elementy:
• Ciąg źródłowy, który należy przeanalizować lub zmanipulować
• Wyrażenie regularne do zastosowania w ciągu źródłowym
• Rodzaj operacji do wykonania, która może polegać na uzyskaniu pasujących podciągów lub
zastąpieniu ich czymś innym
Wyrażenia regularne używają specjalnej składni opartej na znakach regularnych, które są
interpretowane dosłownie, oraz metaznakach, które mają specjalne właściwości dopasowania. Znak
regularny w wyrażeniu regularnym pasuje do tego samego znaku w ciągu źródłowym, a sekwencja

takich znaków pasuje do tej samej sekwencji w ciągu źródłowym. Jest to podobne do wyszukiwania
podciągów w ciągu. Na przykład, jeśli dopasujesz „lub” w „ulubionym kolorze”, znajdziesz dla niego
dwa dopasowania. Wyrażenie regularne może zawierać metaznaki, które mają specjalne właściwości,
a ich moc i elastyczność sprawia, że wyrażenia regularne są tak użyteczne. Na przykład metaznak znaku
zapytania (?) określa, że poprzedzający znak jest opcjonalny. Więc jeśli chcesz dopasować „kolor” i
„kolor”, Twoim wyrażeniem regularnym będzie kolor. Jak wskazano wcześniej, wyrażenia regularne
mogą stać się niezwykle złożone, gdy zagłębisz się w ich bardziej subtelne szczegóły. W tej sekcji
znajdziesz wyjaśnienia dotyczące wyrażeń regularnych, których używamy, i sugerujemy
kontynuowanie treningu wyrażeń regularnych za pomocą specjalistycznej książki lub samouczka.
Tabela 7-2 zawiera opis najpopularniejszych metaznaków wyrażeń regularnych. Możesz użyć tej tabeli
jako odniesienia do zrozumienia zasad przepisywania.
Metaznak: Opis
^ : Dopasowuje początek linii. W naszym przypadku zawsze będzie pasował do początku adresu URL.
Nazwa domeny nie jest uważana za część adresu URL, jeśli chodzi o RewriteRule. Przydatne jest
myślenie o ^ jako zakotwiczeniu znaków, które występują na początku ciągu, czyli o zapewnieniu, że są
one pierwszą częścią.
. : Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.
* : Określa, że poprzedzający znak lub wyrażenie może być powtórzone zero lub więcej razy, czyli wcale
nie do nieskończoności.
+ : Określa, że poprzedzający znak lub wyrażenie może być powtórzone raz lub więcej razy. Innymi
słowy, poprzedzający znak lub wyrażenie musi pasować co najmniej raz.
? : Określa, że poprzedzający znak lub wyrażenie może być powtórzone zero lub jeden raz. Innymi
słowy, poprzedzający znak lub wyrażenie jest opcjonalne.
{m,n} : określa, że poprzedzający znak lub wyrażenie może być powtórzone od m do n razy; m i n są
liczbami całkowitymi, a m musi być mniejsze od n.
( ) : Nawiasy służą do definiowania przechwyconego wyrażenia. Łańcuch pasujący do wyrażenia w
nawiasach można następnie odczytać jako zmienną. Nawiasy mogą być również używane do
grupowania zawartych w nich treści, jak w matematyce, oraz operatorów takich jak *, + lub ? można
następnie zastosować do wynikowego wyrażenia.
[ ] : Używany do definiowania klasy znaków. Na przykład [abc] dopasuje dowolny ze znaków a, b lub c.
Łącznika (-) można użyć do zdefiniowania zakresu znaków. Na przykład [a-z] pasuje do dowolnej małej
litery. Jeśli myślnik ma być interpretowany dosłownie, powinien to być ostatni znak przed nawiasem
zamykającym, ]. Wiele metaznaków traci swoją specjalną funkcję, gdy są ujęte w nawiasy i są
interpretowane dosłownie.
[^] : Podobny do [ ], ale pasuje do wszystkiego oprócz wspomnianej klasy znaków. Na przykład [^a-c]
dopasowuje wszystkie znaki z wyjątkiem a, b i c.
$ : Dopasowuje koniec linii. W naszym przypadku zawsze będzie pasował do końca adresu URL.
Przydatne jest myślenie o tym jako o zakotwiczeniu poprzednich znaków na końcu ciągu, czyli o
zapewnieniu, że są one ostatnią częścią.
\ : Odwrotny ukośnik służy do zmiany znaczenia następującego znaku. Służy do ucieczki przed
metaznakami, gdy trzeba je wziąć ze względu na ich dosłowną wartość, a nie ich specjalne znaczenie.

Na przykład, \. dopasuje kropkę, a nie dowolny znak (typowe znaczenie kropki w wyrażeniu
regularnym). Ukośnik odwrotny może również uciec sam - więc jeśli chcesz dopasować C: \ Windows,
musisz odnieść się do niego jako C: \ \ Windows.
Aby zrozumieć, jak te metaznaki działają w praktyce, przeanalizujmy jedną z reguł przepisywania w
TShirtShop: tę, która przepisuje adresy URL stron kategorii. W przypadku przepisywania stron kategorii
mamy dwie reguły - jedną, która obsługuje kategorie stronicowane, a drugą, która obsługuje kategorie
niestronicowane. Poniższa reguła przepisuje kategorie ze stronami:
# Redirect category pages
RewriteRule ^.*-d([0-9]+)/.*-c([0-9]+)/page-([0-9]+)/?$
index.php?DepartmentId=$1&CategoryId=$2&Page=$3 [L]
To wyrażenie regularne jest przeznaczone do dopasowania adresów URL, takich jak
http://localhost/tshirtshop/regional-d1/french-c1/page-2 i wyodrębnienia identyfikatora działu,
identyfikatora kategorii i numeru strony z tych adresów URL . W prostym języku angielskim reguła
wyszukuje ciągi, które zaczynają się od pewnych znaków, po których następuje -d i liczba (będąca
identyfikatorem działu), po których następuje ukośnik, kilka innych znaków, -c i inna liczba (będąca
identyfikatorem kategorii ), po którym następuje /page- i numer, który jest numerem strony.
Korzystając z tabeli jako odniesienia, przeanalizujmy wyrażenie regularne pod względem technicznym.
Wyrażenie zaczyna się od znaku ^, pasującego do początku żądanego adresu URL (adres URL nie
zawiera nazwy domeny). Znaki .* odpowiadają dowolnemu ciągowi składającemu się z zera lub
większej liczby znaków, ponieważ kropka oznacza dowolny znak, a gwiazdka oznacza, że poprzedzający
znak lub wyrażenie (które jest kropką) może się powtórzyć zero lub więcej razy. Kolejne znaki, -d([09]+), wyodrębniają identyfikator działu. Bit [0-9] pasuje do dowolnego znaku z zakresu od 0 do 9 (czyli
dowolnej cyfry), a znak +, który następuje, wskazuje, że wzór może się powtórzyć jeden lub więcej razy,
więc możesz mieć liczbę wielocyfrową, a nie tylko pojedynczą cyfra. Otaczające nawiasy wokół [0-9]+
wskazują, że aparat wyrażeń regularnych powinien przechowywać pasujący ciąg (który będzie
identyfikatorem działu) wewnątrz zmiennej o nazwie $1. Ta zmienna będzie potrzebna do
skomponowania przepisanego adresu URL. Ta sama zasada jest używana do zapisywania identyfikatora
kategorii i numeru strony w zmiennych $2 i $3. Wreszcie masz /?, który określa, że adres URL może
kończyć się ukośnikiem, ale ukośnik jest opcjonalny. Wyrażenie regularne kończy się znakiem $, który
pasuje do końca ciągu.
Uwaga : gdy musisz użyć symboli, które mają znaczenie metaznakowe jako ich wartości dosłowne,
musisz je zastąpić odwrotnym ukośnikiem. Na przykład, jeśli chcesz dopasować index.php, wyrażenie
regularne powinno czytać index\.php. \ to znak ucieczki, który wskazuje, że kropka powinna być
traktowana jako kropka dosłowna, a nie jako dowolny znak (co ma znaczenie metaznaku kropki).
Drugi argument RewriteRule, index.php? DepartmentId=$1&CategoryId=$2&Page=$3, podłącza
zmienne wyodrębnione za pomocą wyrażenia regularnego do przepisanego adresu URL. Zmienne $1,
$2 i $3 są zastępowane wartościami dostarczonymi przez wyrażenie regularne, a adres URL jest
ładowany przez naszą aplikację. Reguła przepisywania może również zawierać trzeci argument, który
składa się ze specjalnych flag wpływających na sposób obsługi przepisywania. Te argumenty są
specyficzne dla polecenia RewriteRule i nie są powiązane z wyrażeniami regularnymi. Tabela 7-3
zawiera listę możliwych argumentów reguły RewriteRule. Te flagi przepisywania muszą być zawsze
umieszczane w nawiasach kwadratowych na końcu pojedynczej reguły.
Opcja RewriteRule : Znaczenie : Opis

R : Redirect : Wysyła przekierowanie HTTP.
F : Forbidden : Zabrania dostępu do adresu URL.
G : Gone : Oznacza brak adresu URL.
P : Proxy : Przekazuje adres URL do mod_proxy.
L : Last : Zatrzymuje przetwarzanie dalszych reguł.
N : Next : Rozpoczyna przetwarzanie ponownie od pierwszej reguły, ale przy użyciu aktualnego
przepisanego adresu URL.
C : Chain : Łączy bieżącą regułę z następną.
T : Typ : Wymusza wspomniany typ MIME.
NS : Nosubreq : Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy żadne wewnętrzne podżądanie nie jest
wykonywane.
NC : Nocase : Dopasowywanie adresów URL nie uwzględnia wielkości liter.
QSA : Qsappend : Dołącza część ciągu zapytania do nowego adresu URL zamiast go zastępować.
PT : Passthrough : Przekazuje przepisany adres URL do innego modułu Apache w celu dalszego
przetwarzania.
S : Skip : Pomija następną regułę.
E : Env : Ustawia zmienną środowiskową.
Polecenia RewriteRule są przetwarzane w kolejności sekwencyjnej, tak jak są zapisywane w pliku
konfiguracyjnym. Jeśli chcesz się upewnić, że reguła jest ostatnią przetwarzaną w przypadku
znalezienia dla niej dopasowania, musisz użyć flagi [L]. Ta flaga jest szczególnie przydatna, jeśli masz
długą listę poleceń RewriteRule, ponieważ użycie [L] poprawia wydajność i zapobiega przetwarzaniu
przez mod_rewrite wszystkich poleceń RewriteRule, które następują po znalezieniu dopasowania. To
jest to, czego chcesz, niezależnie od tego. Nasza ostatnia uwaga na temat reguł .htaccess dotyczy
następującego kodu:
# Redirect to correct domain to avoid canonicalization problems
#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.example\.com
#RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]
Jak widać, polecenia RewriteCond i RewriteRule są zakomentowane za pomocą znaku #.
Skomentowaliśmy te linie, ponieważ powinieneś zmienić www.example.com na lokalizację swojej
witryny internetowej przed ich odkomentowaniem (pracując na localhost, zostaw te zasady
wykomentowane). RewriteCond to polecenie mod_rewrite, które umieszcza warunek dla następującej
reguły. W takim przypadku chcesz sprawdzić, czy witryna była dostępna przez www.example.com. Jeśli
tak nie jest, wykonujesz przekierowanie 301 do www.example.com. Ta technika implementuje
kanonizację nazw domen. Jeśli do Twojej witryny można uzyskać dostęp za pośrednictwem wielu nazw
domen (takich jak www.example.com i example.com), ustaw jedną z nich jako domenę główną i
przekieruj do niej wszystkie pozostałe, unikając nakładania przez wyszukiwarki kar za powielanie treści.
Więcej o przekierowaniach 301 dowiesz się nieco później.

Tworzenie adresów URL bogatych w słowa kluczowe
W poprzednim ćwiczeniu osiągnąłeś świetną rzecz: zacząłeś obsługiwać adresy URL zawierające słowa
kluczowe w TShirtShop! Pamiętaj jednak, że
• Twoja witryna obsługuje również dynamiczne adresy URL.
• Wszystkie łącza w Twojej witrynie internetowej korzystają z dynamicznych wersji adresów URL.
Przy tych dwóch wadach sam fakt, że obsługujemy adresy URL bogate w słowa kluczowe, nie przynosi
żadnych znaczących korzyści. To prowadzi nas do drugiego ćwiczenia związanego z naszymi adresami
URL. Tym razem zmienimy dynamiczne linki w naszej witrynie na adresy URL zawierające wiele słów
kluczowych. We wcześniejszych rozdziałach byliśmy wystarczająco mądrzy, aby użyć scentralizowanej
klasy o nazwie Link, która generuje wszystkie linki do witryny. Oznacza to, że teraz aktualizacja
wszystkich linków w naszej witrynie to tylko kwestia aktualizacji tej klasy Link. Będziemy również
musieli zbudować infrastrukturę warstwy danych i warstwy biznesowej, aby obsługiwać nową
funkcjonalność, która składa się z metod zwracających nazwę działu, kategorii lub produktu, jeśli
dostarczymy identyfikator.
Ćwiczenie: Generowanie adresów URL bogatych w słowa kluczowe
1. Użyj phpMyAdmin, aby połączyć się z bazą danych tshirtshop i wykonaj następujący kod, który
tworzy trzy procedury składowane. Są to proste procedury, które zwracają nazwę działu, kategorii lub
produktu po podaniu jego identyfikatora. Nie zapomnij ustawić $$ jako ogranicznika przed
wykonaniem kodu.
-- Create catalog_get_department_name stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_department_name(IN inDepartmentId INT)
BEGIN
SELECT name FROM department WHERE department_id = inDepartmentId;
END$$
-- Create catalog_get_category_name stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_category_name(IN inCategoryId INT)
BEGIN
SELECT name FROM category WHERE category_id = inCategoryId;
END$$
-- Create catalog_get_product_name stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_product_name(IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT name FROM product WHERE product_id = inProductId;
END$$
2. Dodamy teraz kod warstwy biznesowej, który uzyskuje dostęp do utworzonych wcześniej procedur
składowanych. Dodaj następujący kod do klasy Catalog w business/catalog.php:

// Retrieves department name
public static function GetDepartmentName($departmentId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_department_name(:department_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
// Retrieves category name
public static function GetCategoryName($categoryId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_category_name(:category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':category_id' => $categoryId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
// Retrieves product name
public static function GetProductName($productId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_product_name(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
3. Otwórz prezentację/link.php i zmodyfikuj jej kod w następujący sposób:

public static function ToDepartment($departmentId, $page = 1)
{
$link = self::CleanUrlText(Catalog::GetDepartmentName($departmentId)) .
'-d' . $departmentId . '/';
if ($page > 1)
$link .= 'page-' . $page . '/';
return self::Build($link);
}
public static function ToCategory($departmentId, $categoryId, $page = 1)
{
$link = self::CleanUrlText(Catalog::GetDepartmentName($departmentId)) .
'-d' . $departmentId . '/' .
self::CleanUrlText(Catalog::GetCategoryName($categoryId)) .
'-c' . $categoryId . '/';
if ($page > 1)
$link .= 'page-' . $page . '/';
return self::Build($link);
}
public static function ToProduct($productId)
{
$link = self::CleanUrlText(Catalog::GetProductName($productId)) .
'-p' . $productId . '/';
return self::Build($link);
}
public static function ToIndex($page = 1)
{
$link = '';
if ($page > 1)
$link .= 'page-' . $page . '/';
return self::Build($link);
}

4. Kontynuuj pracę nad klasą Link, dodając następującą metodę CleanUrlText(), która jest wywoływana
przez zaktualizowane wcześniej metody w celu usunięcia złych znaków z łączy:
// Prepares a string to be included in an URL
public static function CleanUrlText($string)
{
// Remove all characters that aren't a-z, 0-9, dash, underscore or space
$not_acceptable_characters_regex = '#[^-a-zA-Z0-9_ ]#';
$string = preg_replace($not_acceptable_characters_regex, '', $string);
// Remove all leading and trailing spaces
$string = trim($string);
// Change all dashes, underscores and spaces to dashes
$string = preg_replace('#[-_ ]+#', '-', $string);
// Return the modified string
return strtolower($string);
}
5. Załaduj TShirtShop i zwróć uwagę na nowe linki. Na rysunku link do produktu Odwiedź Zoo,
http://localhost/tshirtshop/visit-the-zoo-p36/, jest widoczny na pasku stanu Internet Explorera.

Jak to działa: generowanie adresów URL bogatych w słowa kluczowe
W tym ćwiczeniu zmodyfikowano metody ToIndex(), ToDepartment(), ToCategory() i ToProduct() klasy
Link w celu utworzenia adresów URL zawierających słowa kluczowe zamiast dynamicznych adresów
URL. W celu obsługi tej funkcji utworzono kod infrastruktury (metody warstwy biznesowej i procedury
składowane w bazie danych), który pobiera nazwy działów, produktów i kategorii z bazy danych.
Zaimplementowałeś również metodę o nazwie CleanUrlText(), która używa wyrażeń regularnych do
zastępowania znaków, których nie chcemy umieszczać w adresach URL, myślnikami. Ta metoda
przekształca ciąg, taki jak „Odwiedź zoo” na ciąg przyjazny dla adresu URL, taki jak „odwiedź zoo”.
Upewnij się, że wszystkie linki w Twojej witrynie są teraz przyjazne dla wyszukiwarek i przejdźmy do
następnego zadania.
Korekta adresu URL z przekierowaniami 301
Jednym z potencjalnych problemów z naszą witryną jest to, że do tej samej strony można dotrzeć za
pomocą wielu różnych linków. Weźmy na przykład następujące adresy URL:
http://localhost/tshirtshop/nature-d2/
http://localhost/tshirtshop/TYPO-d2/
Ponieważ zawartość jest pobierana na podstawie ukrytego identyfikatora w linkach, który w tych
przykładach wynosi 2, oba linki ładują dział Nature, którego prawidłowy link to
http://localhost/tshirtshop/nature-d2/.
Ta elastyczność może mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na rankingi w wyszukiwarkach. Jeśli z
jakiegoś powodu wyszukiwarki dotrą do tej samej strony za pomocą różnych linków, pomyślą, że masz

wiele różnych stron z identyczną zawartością w Twojej witrynie i mogą błędnie założyć, że masz witrynę
ze spamem. W takim skrajnym przypadku Twoja witryna jako całość lub tylko jej część może zostać
ukarana. Nawet w przypadku braku wyraźnej kary ze strony wyszukiwarek, posiadanie kapitału treści
podzielonego przez wiele adresów URL może samo z siebie obniżyć rankingi wyszukiwarek.
Rozwiązaniem, które zalecamy, aby uniknąć kar, jest prawidłowe użycie kodów statusu HTTP w celu
przekierowania wszystkich stron o identycznej treści do jednego, standardowego adresu URL.
KODY STANU HTTP
Kody statusu HTTP to kody, które są wysyłane jako odpowiedź na żądanie sieciowe wraz z żądaną
treścią i wskazują stan żądania. Jako programista stron internetowych prawdopodobnie znasz kod
stanu 200, który wskazuje, że żądanie zakończyło się powodzeniem, oraz kod 404, który wskazuje, że
nie można znaleźć żądanego zasobu. Wśród kodów stanu HTTP jest kilka, które konkretnie dotyczą
problemów z przekierowaniem. Najczęstszym z tych kodów stanu przekierowania jest 301, który
wskazuje, że żądany zasób został na stałe przeniesiony do nowej lokalizacji, oraz 302, który wskazuje,
że przemieszczenie jest tylko tymczasowe. Gdy przeglądarka internetowa lub wyszukiwarka wysyła
żądanie, którego odpowiedź zawiera kod stanu przekierowania, kontynuują przeglądanie we
wskazanej lokalizacji. Przeglądarka internetowa zażąda nowego adresu URL i zaktualizuje pasek adresu,
aby odzwierciedlał nową lokalizację. Domyślny kod stanu przekierowania to 302. Warto to wiedzieć,
ponieważ podczas optymalizacji pod kątem wyszukiwarek zwykle będziesz chciał użyć przekierowań
301. Jeśli chodzi o SEO, przekierowania 301 są preferowane, ponieważ (powinny) również przenosić
kapitał linków ze starego adresu URL na nowy adres URL. Oznacza to, że jeśli stary adres URL miał dobrą
pozycję w rankingu dla niektórych słów kluczowych, jeśli zostanie użyty 301, nowy adres URL będzie
miał taką samą pozycję jak stary, po tym, jak wyszukiwarki zauważą przekierowanie. W praktyce
nadużywanie 301 nie jest pożądane, ponieważ nie ma gwarancji, że kapitał linków zostanie całkowicie
przeniesiony – a nawet jeśli tak się stanie, może minąć trochę czasu, zanim ponownie uzyskasz dobrą
pozycję w rankingu dla pożądanych słów kluczowych. Bardziej subtelne szczegóły dotyczące
przekierowań i kodów statusu HTTP można znaleźć w artykule Professional Search Engine Optimization
with PHP: A Developer’s Guide to SEO autorstwa Cristiana Darie i Jaimie Sirovicha. Naszym celem w
następnym ćwiczeniu jest stworzenie standardowej („właściwej”) wersji adresu URL dla każdej strony
w naszej witrynie. Po załadowaniu strony porównujemy znany, standardowy adres URL strony z
adresem żądanym przez użytkownika. Jeśli się nie zgadzają, wykonujemy przekierowanie 301 do
odpowiedniej wersji adresu URL. Jak wspomniano wcześniej, korekta adresu URL jest przydatna, gdy
ktoś wpisze adres URL z literówką, na przykład http://localhost/tshirtshop/natureTYPO-d2/, lub gdy
zmienisz nazwę produktu, kategorii lub działu, co powoduje Zmienia się również adres URL.
Ćwiczenie: Implementacja korekty adresu URL
1. Korekta adresów URL i inne funkcje, które zaimplementujemy w tym rozdziale, obejmują pracę z
nagłówkami HTTP. Aby uniknąć problemów z ustawianiem nagłówków, musimy dokonać tej zmiany w
index.php. Dodaj następujący podświetlony kod do pliku index.php:
<?php
// Activate session
session_start();
// Start output buffer
ob_start();

// Include utility files
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'error_handler.php';
2. Na końcu index.php dodaj następujący kod:
// Close database connection
DatabaseHandler::Close();
// Output content from the buffer
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
?>
3. Dodaj metodę CheckRequest() do klasy Link w pliku Presentation/link.php:
// Redirects to proper URL if not already there
public static function CheckRequest()
{
$proper_url = '';
// Obtain proper URL for category pages
if (isset ($_GET['DepartmentId']) && isset ($_GET['CategoryId']))
{
if (isset ($_GET['Page']))
$proper_url = self::ToCategory($_GET['DepartmentId'],
$_GET['CategoryId'], $_GET['Page']);
else
$proper_url = self::ToCategory($_GET['DepartmentId'],
$_GET['CategoryId']);
}
// Obtain proper URL for department pages
elseif (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
if (isset ($_GET['Page']))
$proper_url = self::ToDepartment($_GET['DepartmentId'],

$_GET['Page']);
else
$proper_url = self::ToDepartment($_GET['DepartmentId']);
}
// Obtain proper URL for product pages
elseif (isset ($_GET['ProductId']))
{
$proper_url = self::ToProduct($_GET['ProductId']);
}
// Obtain proper URL for the home page
else
{
if (isset($_GET['Page']))
$proper_url = self::ToIndex($_GET['Page']);
else
$proper_url = self::ToIndex();
}
/* Remove the virtual location from the requested URL
so we can compare paths */
$requested_url = self::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '',
$_SERVER['REQUEST_URI']));
// 301 redirect to the proper URL if necessary
if ($requested_url != $proper_url)
{
// Clean output buffer
ob_clean();
// Redirect 301
header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
header('Location: ' . $proper_url);
// Clear the output buffer and stop execution
flush();

ob_flush();
ob_end_clean();
exit();
}
}
4. Otwórz index.php i wywołaj tę metodę w ten sposób:
// Load the database handler
require_once BUSINESS_DIR . 'database_handler.php';
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
// URL correction
Link::CheckRequest();
// Load Smarty template file
$application = new Application();
// Display the page
$application->display('store_front.tpl');
// Close database connection
DatabaseHandler::Close();
5. Załaduj http://localhost/tshirtshop/natureTYPO-d2/ i zauważ, że strona przekierowuje do
http://localhost/tshirtshop/nature-d2/. Używając narzędzia takiego jak rozszerzenie LiveHTTPHeaders
Firefox (http://livehttpheaders.mozdev.org/), możesz zobaczyć, że typ przekierowania to 301; patrz
Rysunek.

Uwaga : Inne narzędzia, których możesz użyć do wyświetlenia nagłówków HTTP, to Pomocnik Web
Development Helper i Fiddler dla Internet Explorera i FireBug lub wtyczka Web Developer dla Firefoksa.
Jak to działa: używanie 301 do przekierowywania treści
Kod podąża za prostą logiką, aby wykonać zadanie. Metoda CheckRequest() klasy Link weryfikuje, czy
żądanie powinno zostać przekierowane na inny adres URL, a jeśli tak, to wykonuje przekierowanie 301.
Sposobem wykonania przekierowania w PHP jest ustawienie nagłówka HTTP w następujący sposób:
// 301 redirect to the proper URL if necessary
if ($requested_url != $proper_url)
{
// Clean output buffer
ob_clean();
// Redirect 301
header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
header('Location: ' . $proper_url);
// Clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();

ob_end_clean();
exit();
}
Wywołujemy CheckRequest() w index.php, aby upewnić się, że sprawdza wszystkie przychodzące
żądania. Zmieniliśmy także index.php, dodając kod kontroli wyjścia, aby zapewnić, że będziemy mogli
opróżnić dane wyjściowe i zmienić nagłówki wyjściowe w razie potrzeby, ponieważ nagłówków nie
można zmienić po wysłaniu jakichkolwiek danych wyjściowych do klienta. Przeczytaj więcej o funkcjach
kontroli wyjścia PHP na http://php.net/outcontrol. Przydatny artykuł na ten temat można znaleźć pod
adresem http://www.phpit.net/article/output-buffer-fun-php/.
Dostosowywanie tytułów stron
Jednym z typowych błędów popełnianych przez twórców stron internetowych jest ustawienie tego
samego tytułu dla wszystkich stron w witrynie internetowej. Szkoda, bo tytuł strony jest, zdaniem wielu
autorytetów SEO, najważniejszym czynnikiem w algorytmie rankingu wyszukiwarek. Potwierdza to
artykuł pod adresem http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors. W tej chwili wszystkie
strony w TShirtShop mają ten sam tytuł, który jest zdefiniowany w site.conf. W poniższym ćwiczeniu
zobaczysz, że łatwo jest zaktualizować witrynę, aby wyświetlać dostosowane tytuły stron dla każdego
obszaru witryny.
Ćwiczenie: Generowanie niestandardowych tytułów stron
1. Otwórz Presentation/store_front.php i dodaj podświetlony element do klasy StoreFront:
<?php
class StoreFront
{
public $mSiteUrl;
// Define the template file for the page contents
public $mContentsCell = 'first_page_contents.tpl';
// Define the template file for the categories cell
public $mCategoriesCell = 'blank.tpl';
// Page title
public $mPageTitle;
2. W tej samej klasie StoreFront dodaj następujący kod na końcu metody init():
// Load product details page if visiting a product
if (isset ($_GET['ProductId']))
$this->mContentsCell = 'product.tpl';
// Load the page title
$this->mPageTitle = $this->_GetPageTitle();

}
3. Kontynuuj aktualizację klasy StoreFront, dodając następującą metodę prywatną:
// Returns the page title
private function _GetPageTitle()
{
$page_title = 'TShirtShop: ' .
'Demo Product Catalog from Beginning PHP and MySQL E-Commerce';
if (isset ($_GET['DepartmentId']) && isset ($_GET['CategoryId']))
{
$page_title = 'TShirtShop: ' .
Catalog::GetDepartmentName($_GET['DepartmentId']) . ' - ' .
Catalog::GetCategoryName($_GET['CategoryId']);
if (isset ($_GET['Page']) && ((int)$_GET['Page']) > 1)
$page_title .= ' - Page ' . ((int)$_GET['Page']);
}
elseif (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
$page_title = 'TShirtShop: ' .
Catalog::GetDepartmentName($_GET['DepartmentId']);
if (isset ($_GET['Page']) && ((int)$_GET['Page']) > 1)
$page_title .= ' - Page ' . ((int)$_GET['Page']);
}
elseif (isset ($_GET['ProductId']))
{
$page_title = 'TShirtShop: ' .
Catalog::GetProductName($_GET['ProductId']);
}
else
{
if (isset ($_GET['Page']) && ((int)$_GET['Page']) > 1)
$page_title .= ' - Page ' . ((int)$_GET['Page']);

}
return $page_title;
}
4. Zaktualizuj prezentację/templates/store_front.tpl w następujący sposób:
<html>
<head>
<title>{$obj->mPageTitle}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link href="{$obj->mSiteUrl}styles/tshirtshop.css" type="text/css"
rel="stylesheet" />
</head>
5. Załaduj stronę inną niż strona główna w TShirtShop i zwróć uwagę na jej nowy, dostosowany tytuł
strony, który jest podświetlony na rysunku (tytuł strony głównej pozostaje taki sam).

Jak to działa: tworzenie tytułów stron
W tym ćwiczeniu zaktualizowaliśmy klasę StoreFront, aby używała danych zebranych za pomocą funkcji
GetDepartmentName(), GetCategoryName() i GetProductName() klasy Catalog do tworzenia
pożądanych tytułów dla stron działów, kategorii i produktów. Szablon Smarty został również
zaktualizowany, aby wyświetlać nowo utworzony tytuł zamiast domyślnego. Nie będziemy omawiać
szczegółów, ponieważ kod jest dość prosty.

Aktualizowanie stronicowania katalogu
Podobnie jak wyszukiwarki zakładają, że strony, które nie są dobrze połączone ze źródłami
zewnętrznymi, są mniej ważne niż te, które są, mogą zakładać, że strony ukryte w wewnętrznej
strukturze linków witryny internetowej nie są zbyt ważne. Nasz obecny system nawigacji po stronach
produktów jest doskonałym przykładem zakopywania stron w hierarchii linków. Aby nawigować
między stronami produktów, obecnie oferujemy tylko linki Poprzednie i Następne. Nie ułatwia to
odwiedzającym nawigowania bezpośrednio do różnych stron produktów, a także nie ułatwia
wyszukiwarkom. Rozważmy przykład czwartej strony produktów z kategorii Regional. Obecnie do tej
strony mogą dotrzeć ludzie lub wyszukiwarki takie jak ta:
Home -> Regional -> Page 2 -> Page 3 -> Page 4
Czwarta strona produktów jest trudniej dostępna nie tylko dla ludzi (którzy muszą kliknąć co najmniej
cztery razy), ale także dla wyszukiwarek. Rozwiążmy ten problem, wykonując krótkie ćwiczenie.
Ćwiczenie: Paginacja SEO
1. W klasie ProductsList z pliku Presentation/products_list.php zmodyfikuj metodę init() klasy
ProductList, jak pokazano:
/* If there are subpages of products, display navigation
controls */
if ($this->mrTotalPages > 1)
{
// Build the Next link
if ($this->mPage < $this->mrTotalPages)
{
if (isset($this->_mCategoryId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage + 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage + 1);
}
// Build the Previous link
if ($this->mPage > 1)
{
if (isset($this->_mCategoryId))

$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage - 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage - 1);
}
// Build the pages links
for ($i = 1; $i <= $this->mrTotalPages; $i++)
if (isset($this->_mCategoryId))
$this->mProductListPages[] =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId, $i);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mProductListPages[] =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $i);
else
$this->mProductListPages[] = Link::ToIndex($i);
}
2. Otwórz plik Presentation/templates/products_list.tpl i zmodyfikuj go zgodnie z podświetleniem:
{* products_list.tpl *}
{load_presentation_object filename="products_list" assign="obj"}
{if count($obj->mProductListPages) > 0}
<p>
{if $obj->mLinkToPreviousPage}
<a href="{$obj->mLinkToPreviousPage}">Previous page</a>
{/if}
{section name=m loop=$obj->mProductListPages}
{if $obj->mPage eq $smarty.section.m.index_next}
<strong>{$smarty.section.m.index_next}</strong>
{else}
<a href="{$obj->mProductListPages[m]}">{$smarty.section.m.index_next}</a>

{/if}
{/section}
{if $obj->mLinkToNextPage}
<a href="{$obj->mLinkToNextPage}">Next page</a>
{/if}
</p>
{/if}
{if $obj->mProducts}
<table class="product-list" border="0">
<tbody>
{section name=k loop=$obj->mProducts}
{if $smarty.section.k.index % 2 == 0}
<tr>
{/if}
3. Załaduj TShirtShop i przejdź do działu regionalnego. Na rysunku widać nowe łącza stronicowania.

Jak to działa: paginacja
Dzięki zaimplementowaniu tej małej sztuczki Twój katalog jest teraz łatwo dostępny zarówno dla osób
odwiedzających, jak i odwiedzających elektronicznych. Użytkownicy z pewnością docenią pomoc w

szybkim przechodzeniu do poszczególnych stron produktów, a wyszukiwarki znacznie łatwiej je znajdą
i zindeksują.
Prawidłowa sygnalizacja błędów 404 i 500
Ważne jest, aby użyć poprawnego kodu statusu HTTP, gdy coś wyjątkowego dzieje się z żądaniem
odwiedzającego. Widziałeś już, że podczas wykonywania przekierowań znajomość kodów stanu HTTP
może mieć istotny wpływ na wysiłki związane z optymalizacją wyszukiwarek. Tym razem
porozmawiamy o 404 i 500. Kod stanu 404 służy do poinformowania odwiedzającego, że zażądał
strony, która nie istnieje w docelowej witrynie internetowej. Przeglądarki i serwery internetowe mają
szablony, które użytkownicy otrzymują, gdy wyślesz takie żądanie – wiesz, że je widziałeś. Usługi
hostingowe pozwalają określić niestandardową stronę, która ma być wyświetlana, gdy wystąpi taki
błąd 404. Jest to oczywiście korzystne dla Twojej witryny, ponieważ możesz przekazać odwiedzającemu
niestandardowe informacje zwrotne w zależności od tego, czego szukał. Czasami jednak kod stanu 404
nie jest ustawiany automatycznie, więc musisz to zrobić w swoim skrypcie 404. Jeśli z jakiegoś powodu
Twoja witryna zareaguje na błędy 404, wysyłając strony z kodem stanu 200 OK, wyszukiwarki pomyślą,
że masz wiele różnych adresów URL zawierających tę samą treść, a Twoja witryna może zostać ukarana.
Komunikat o stanie 500 służy do informowania o błędach wewnętrznych serwera WWW lub aplikacji.
W poniższym ćwiczeniu dostosujemy TShirtShop, aby poprawnie używał kodów stanu 404 i 500.
Ćwiczenie: Używanie kodu statusu HTTP 500
1. Otwórz business\error_handler.php i zmodyfikuj metodę Handler(), jak pokazano w poniższym
fragmencie kodu:
/* Warnings don't abort execution if IS_WARNING_FATAL is false
E_NOTICE and E_USER_NOTICE errors don't abort execution */
if (($errNo == E_WARNING && IS_WARNING_FATAL == false) ||
($errNo == E_NOTICE || $errNo == E_USER_NOTICE))
// If the error is nonfatal ...
{
// Show message only if DEBUGGING is true
if (DEBUGGING == true)
echo '<div class="error_box"><pre>' . $error_message . '</pre></div>';
}
else
// If error is fatal ...
{
// Show error message
if (DEBUGGING == true)
echo '<div class="error_box"><pre>' . $error_message . '</pre></div>';

else
{
// Clean output buffer
ob_clean();
// Load the 500 page
include '500.php';
// Clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
exit();
}
// Stop processing the request
exit();
}
}
2. W folderze głównym aplikacji utwórz plik o nazwie 500.php i wpisz następujący kod:
<?php
// Set the 500 status code
header('HTTP/1.0 500 Internal Server Error');
require_once 'include/config.php';
require_once PRESENTATION_DIR . 'link.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>
TShirtShop Application Error (500): Demo Product Catalog from
Beginning PHP and MySQL E-Commerce
</title>

<link href="<?php echo Link::Build('styles/tshirtshop.css'); ?>"
type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<div id="doc" class="yui-t7">
<div id="bd">
<div id="header" class="yui-g">
<a href="<?php echo Link::Build(''); ?>">
<img src="<?php echo Link::Build('images/tshirtshop.png'); ?>"
alt="tshirtshop logo" />
</a>
</div>
<div id="contents" class="yui-g">
<h1>
TShirtShop is experiencing technical difficulties.
</h1>
<p>
Please
<a href="<?php echo Link::Build(''); ?>">visit us</a> soon,
or <a href="<?php echo ADMIN_ERROR_MAIL; ?>">contact us</a>.
</p>
<p>Thank you!</p>
<p>The TShirtShop team.</p>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
3. Dodaj podświetlone wiersze kodu na końcu pliku .htaccess:
</IfModule>
# Ustaw domyślną stronę 500 dla błędów Apache

ErrorDocument 500 /tshirtshop/500.php
Uwaga: pamiętaj o zmodyfikowaniu adresu URL do lokalizacji pliku 500.php.
4. Przetestujmy nasz nowy plik 500.php, tworząc błąd na naszej stronie internetowej. Otwórz
include\config.php i ustaw DEBUGGING const na false, aby wyłączyć tryb debugowania (w przeciwnym
razie nasza strona nie zwróci 500 błędów):
// These should be true while developing the web site
define('IS_WARNING_FATAL', true);
define('DEBUGGING', false);
5. Następnie otwórz index.php i dodaj odwołanie do nieistniejącego pliku:
// URL correction
Link::CheckRequest();
require_once('inexistent_file.php');
6. Teraz załaduj swoją aplikację. Jeśli wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, powinieneś otrzymać
stronę 500 pokazaną na rysunku.

Jak to działa: obsługa 500 błędów
Jak widać, jeśli wystąpi błąd aplikacji, odwiedzającemu zostanie wyświetlona właściwa strona błędu.
Kod stanu jest prawidłowo ustawiony na 500, więc wyszukiwarki będą wiedziały, że witryna ma
problemy i nie zindeksuje strony błędu 500. Zamiast tego, poprzednio zindeksowana wersja Twojej
strony, która rzekomo zawiera poprawną treść, jest przechowywana w indeksie. Jest to bardzo ważne,

ponieważ jeśli kod statusu 500 nie zostanie użyty prawidłowo, cała witryna może zostać wymazana z
indeksu wyszukiwarki, zastępując wszystkie strony tekstem widocznym na rysunku.
Uwaga: przed przejściem do następnego ćwiczenia, upewnij się, że ustawiłeś stałą DEBUGGING z
powrotem na true, aby TShirtShop pokazywał dane debugowania, gdy wystąpi błąd, zamiast wyrzucać
stronę 500. Usuń także odniesienie do inexistent_file.php.
Ćwiczenie: Używanie kodu stanu HTTP 404
1. Zmodyfikuj metodę CheckRequest() w Presentation/link.php, dodając podświetlony kod:
/* Remove the virtual location from the requested URL
so we can compare paths */
$requested_url = self::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '',
$_SERVER['REQUEST_URI']));
// 404 redirect if the requested product, category or department
// doesn't exist
if (strstr($proper_url, '/-'))
{
// Clean output buffer
ob_clean();
// Load the 404 page
include '404.php';
// Clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
exit();
}
// 301 redirect to the proper URL if necessary
if ($requested_url != $proper_url)
{
2. Otwórz Presentation/products_list.php i dodaj następujący kod do funkcji init():
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mProductListPages[] =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $i);

else
$this->mProductListPages[] = Link::ToIndex($i);
}
/* 404 redirect if the page number is larger than
the total number of pages */
if ($this->mPage > $this->mrTotalPages)
{
// Clean output buffer
ob_clean();
// Load the 404 page
include '404.php';
// Clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
exit();
}
// Build links for product details pages
for ($i = 0; $i < count($this->mProducts); $i++)
{
3. W folderze tshirtshop utwórz plik o nazwie 404.php i wpisz następujący kod:
<?php
// Set the 404 status code
header('HTTP/1.0 404 Not Found');
require_once 'include/config.php';
require_once PRESENTATION_DIR . 'link.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>

<title>
TShirtShop Page Not Found (404): Demo Product Catalog from
Beginning PHP and MySQL E-Commerce
</title>
<link href="<?php echo Link::Build('styles/tshirtshop.css'); ?>"
type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<div id="doc" class="yui-t7">
<div id="bd">
<div id="header" class="yui-g">
<a href="<?php echo Link::Build(''); ?>">
<img src="<?php echo Link::Build('images/tshirtshop.png'); ?>"
alt="tshirtshop logo" />
</a>
</div>
<div id="contents" class="yui-g">
<h1>
The page that you have requested doesn't exist on TShirtShop.
</h1>
<p>
Please visit the
<a href="<?php echo Link::Build(''); ?>">TShirtShop catalog</a>
if you're looking for T-shirts,
or <a href="<?php echo ADMIN_ERROR_MAIL; ?>">email us</a>
if you need further assistance.
</p>
<p>Thank you!</p>
<p>The TShirtShop team.</p>
</div>
</div>

</div>
</body>
</html>
4. Zmodyfikuj .htaccess, dodając ten podświetlony kod:
# Set the default 500 page for Apache errors
ErrorDocument 500 /tshirtshop/500.php
# Set the default 404 page
ErrorDocument 404 /tshirtshop/404.php
Uwaga: upewnij się, że są to prawidłowe lokalizacje plików 404.php i 500.php.
5. Załaduj http://localhost/tshirtshop/seasonal-d3/page-5/. Ponieważ dział sezonowy ma tylko cztery
strony produktów, TShirtShop powinien wyświetlić stronę 404, jak pokazano na rysunku.

Jak to działa: 404 i 500
W tym i poprzednim ćwiczeniu nauczyłeś się pracować z kodami stanu 404 i 500 przy użyciu pliku
konfiguracyjnego .htaccess oraz kodu PHP. W przypadku 404 użyteczność obu technik jest bardziej
oczywista. Jeśli użytkownik zażąda strony, która nie pasuje do żadnej istniejącej lokalizacji Twojej
witryny, Apache użyje strony 404 skonfigurowanej w .htaccess. Jeśli jednak użytkownik zażąda strony
technicznie poprawnej, ale takiej, której zawartość nie istnieje, na przykład podstrony kategorii, której
wartość Page jest większa niż największa istniejąca strona, musimy sami wyrzucić stronę 404 za
pomocą kodu PHP. Aby przetestować pierwszy scenariusz, po prostu załaduj stronę, taką jak

http://localhost/tshirtshop/does_not_exist.php. Drugi scenariusz został przetestowany w ostatnim
kroku ćwiczenia, a wyniki przedstawiono na rysunku powyżej.
Podsumowanie
Jesteśmy pewni, że podobała Ci się ta część! Dzięki zaledwie kilku zmianom w kodzie, TShirtShop jest
teraz gotowy do stawienia czoła konkurencji online, z solidnym fundamentem zoptymalizowanym pod
kątem wyszukiwarek. Oczywiście wysiłki związane z optymalizacją wyszukiwarek na tym się nie kończą.
Dodając każdą nową funkcję strony internetowej, będziemy przestrzegać ogólnych wytycznych SEO,
więc gdy uruchomimy stronę internetową, wyszukiwarki będą naszymi przyjaciółmi, a nie wrogami. W
kolejnych rozdziałach będziemy kontynuować wprowadzanie drobnych ulepszeń SEO. Na razie
położono fundamenty i jesteśmy gotowi do dalszego wdrażania kolejnej ekscytującej funkcji w
TShirtShop: wyszukiwania produktów!

Przeszukiwanie katalogu
"Czego szukasz?" To pytanie często zadawane podczas odwiedzania sklepu detalicznego. Oferowanie
pomocy w znalezieniu produktów, których szukają klienci, może przynieść firmie znaczne zyski i ta
zasada dotyczy również sklepów internetowych. W tej części dodamy funkcję wyszukiwania produktów
do naszego TShirtShop, która pomoże odwiedzającym znaleźć produkty, których szukają. Zobaczysz,
jak łatwo jest dodać tę funkcję do TShirtShop, integrując nowe komponenty z istniejącą architekturą.
W tej Częsci
• Przeanalizujes różne sposoby przeszukiwania katalogu produktów.
• Utworzysz niezbędne struktury danych MySQL, które wspierają wyszukiwanie produktów.
• Napiszesz dane i warstwy biznesowe używane do implementacji funkcji wyszukiwania.
• Zbudujesz interfejs użytkownika dla funkcji wyszukiwania w katalogu przy użyciu szablonów
składowych Smarty.
Wybór sposobu przeszukiwania katalogu
Jak zawsze, jest kilka rzeczy, o których musimy pomyśleć przed rozpoczęciem kodowania. Projektując
każdą nową funkcję, zaczynamy od jej analizy z perspektywy użytkownika końcowego. W wizualnej
części funkcji wyszukiwania w katalogu użyjemy pola tekstowego, w którym odwiedzający może wpisać
jedno lub więcej słów do wyszukania w nazwach i opisach produktów. Tekst wprowadzony przez
odwiedzającego można wyszukiwać na kilka sposobów:
* Wyszukiwanie dokładne: jeśli odwiedzający wprowadzi ciąg wyszukiwania składający się z więcej niż
jednego słowa, zostaną one wyszukane w katalogu w takim stanie, w jakim są, bez rozdzielania słów i
wyszukiwania ich osobno.
* Wyszukiwanie ze wszystkimi słowami: ciąg wyszukiwania wprowadzony przez odwiedzającego jest
podzielony na pojedyncze słowa, powodując wyszukiwanie każdego produktu zawierającego wszystkie
słowa wprowadzone przez odwiedzającego. Jest to podobne do wyszukiwania z dopasowaniem
dokładnym, ponieważ nadal wyszukuje wszystkie wprowadzone słowa, ale w tym przypadku kolejność
słów nie jest ważna.
* Wyszukiwanie dowolnych słów: ten rodzaj wyszukiwania zwraca produkty, które zawierają co
najmniej jedno słowo z ciągu wyszukiwania.
Ta prosta klasyfikacja nie jest w żaden sposób kompletna. Wyszukiwarka może być tak złożona, jak ta
oferowana przez nowoczesne wyszukiwarki internetowe, które zapewniają wiele opcji i funkcji oraz
pokazują uporządkowaną listę wyników, lub może być tak prosta, jak przeszukiwanie bazy danych w
celu znalezienia dokładnego ciągu podanego przez odwiedzającego. TShirtShop obsługuje tryby
wyszukiwania ze wszystkimi słowami i ze wszystkimi słowami. Nie uwzględniamy wyszukiwania z
dokładnym dopasowaniem, ponieważ nie jest ono przydatne w przypadku naszych witryn
internetowych. Ta decyzja prowadzi do wizualnego projektu funkcji wyszukiwania.

Zgodnie z oczekiwaniami znajduje się tam pole tekstowe wraz z polem wyboru, które pozwala
odwiedzającemu wybrać między wyszukiwaniem wszystkich słów a wyszukiwaniem według dowolnych
słów. Musisz także zdecydować, jak mają być wyświetlane wyniki wyszukiwania. Jak powinna wyglądać
strona wyników wyszukiwania? W końcu chcesz wyświetlić listę produktów spełniających kryteria
wyszukiwania. Najprostszym rozwiązaniem wyświetlania wyników wyszukiwania byłoby ponowne
użycie złożonego ze składowych szablonu products_list, który zbudowałeś w poprzednim rozdziale.
Przykładowa strona wyszukiwania będzie wyglądać jak pokazana na rysunku

Powyższy rysunek pokazuje również adresy URL używane do stron wyników wyszukiwania. Jest to
bardziej optymalizacja dla użytkowników niż optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, ponieważ
ograniczymy wyszukiwarkom przeglądanie stron wyników wyszukiwania, aby uniknąć problemów z
duplikacją treści. Jednak te adresy URL mogą być łatwo dodawane do zakładek przez odwiedzających i
można je łatwo zhakować (odwiedzający może ręcznie edytować adres URL w pasku adresu) – oba
szczegóły sprawiają, że przeglądanie witryny na żywo przez odwiedzającego jest przyjemniejsze.
Ostatnim szczegółem, jaki można zauważyć na rysunku , jest to, że witryna wykorzystuje stronicowanie.
Jeśli jest dużo wyników wyszukiwania, zaprezentujesz tylko stałą (ale konfigurowalną) liczbę
produktów na stronie i umożliwisz odwiedzającemu przeglądanie stron za pomocą linków
nawigacyjnych. Zacznijmy od implementacji funkcjonalności, jak zwykle, od warstwy danych.
Uczenie bazy danych do samodzielnego wyszukiwania Masz dwie główne opcje implementacji
wyszukiwania w bazie danych:
• Zaimplementuj wyszukiwanie za pomocą funkcji WHERE i LIKE.
• Wyszukiwanie przy użyciu funkcji wyszukiwania pełnotekstowego w MySQL.
Przeanalizujmy te opcje.
Wyszukiwanie za pomocą opcji WHERE i LIKE
Proste rozwiązanie, często używane do implementacji wyszukiwania, polega na użyciu LIKE w klauzuli
WHERE instrukcji SELECT. Rzućmy okiem na prosty przykład, który zwróci produkty, które mają gdzieś
w opisie słowo „kwiat”:
SELECT nazwa FROM produkt WHERE opis LIKE '%flower%'

Operator LIKE dopasowuje części ciągów i procent symbol wieloznaczny (%) jest używany do określenia
dowolnego ciągu składającego się z zera lub większej liczby znaków. Dlatego w poprzednim przykładzie
wzorzec %flower% pasuje do wszystkich rekordów, których kolumna opisu zawiera gdzieś słowo
„kwiat”. W tym wyszukiwaniu nie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli chcesz pobrać wszystkie produkty
zawierające słowo „kwiat” gdzieś w nazwie lub opisie produktu, zapytanie będzie wyglądać tak:
SELECT name
FROM product
WHERE description LIKE '%flower%' OR name LIKE '%flower%';
Ta metoda wyszukiwania ma tę wielką zaletę, że działa na każdym typie tabel MySQL (takich jak typ
tabeli InnoDB), ale ma trzy ważne wady:
Szybkość: Ponieważ musimy szukać tekstu gdzieś wewnątrz pól opisu i nazwy, cała baza danych musi
być przeszukiwana dla każdego zapytania. Nazywa się to skanowaniem całej tabeli, ponieważ silnik
bazy danych nie może używać żadnych zwykłych indeksów, aby przyspieszyć proces wyszukiwania
wyników. Może to znacznie spowolnić ogólną wydajność, zwłaszcza jeśli w bazie danych znajduje się
duża liczba produktów.
Jakość wyników wyszukiwania: ta metoda nie ułatwia wdrażania różnych zaawansowanych funkcji,
takich jak zwracanie pasujących produktów posortowanych według trafności wyszukiwania.
Zaawansowane funkcje wyszukiwania: ta metoda nie pozwala odwiedzającym na przeprowadzanie
wyszukiwań z użyciem operatorów logicznych (AND, OR), odmienionych form słów (takich jak liczba
mnoga i różne czasy czasowników) lub słów znajdujących się blisko siebie.
Jak więc możesz przeprowadzać lepsze wyszukiwania, które implementują te funkcje? Jeśli masz dużą
bazę danych, która musi być często przeszukiwana, jak możesz przeszukiwać tę bazę danych bez
zabijania serwera? Odpowiedzią jest użycie funkcji wyszukiwania pełnotekstowego MySQL.
Wyszukiwanie za pomocą funkcji wyszukiwania pełnotekstowego MySQL
Wyszukiwanie za pomocą LIKE, jak wyjaśniono wcześniej, jest bardzo nieefektywne ze względu na
operację skanowania całej tabeli, którą musi wykonać baza danych podczas wyszukiwania słowa. Jeśli
szukasz słowa „kwiat” w opisach produktów, każdy opis produktu jest czytany i analizowany. To
najgorszy scenariusz, jeśli chodzi o operacje na bazach danych.
Porada : Typowe indeksy tabel stosowane w kolumnach tekstowych (takich jak varchar) poprawiają
wydajność wyszukiwań szukających dokładnej wartości lub ciągów rozpoczynających się od określonej
litery lub słowa. Dzieje się tak, ponieważ typowy indeks działa poprzez sortowanie ciągów w kolejności
alfabetycznej, analizując je od lewej do prawej – tak jak sortowane są na przykład nazwiska w książce
telefonicznej. Indeksy te przyspieszają wyszukiwanie, gdy znasz litery (lub znaki), od których zaczyna
się ciąg wyszukiwania, ale są one bezużyteczne, gdy szukasz słów znajdujących się w ciągu.
Dobrą wiadomością jest to, że MySQL ma funkcję o nazwie indeksy FULLTEXT, które zostały specjalnie
zaprojektowane, aby umożliwić wydajne i wydajne wyszukiwanie tekstowe. Indeksy FULLTEXT są
podobne do normalnych indeksów, ale analizują całą zawartość kolumn ciągów (takich jak nazwy i
opisy produktów). Indeks FULLTEXT znacznie przyspieszy operacje wyszukiwania określonego słowa
(lub zestawu słów) na przykład w opisie produktu. Ten indeks umożliwia wykonywanie takich operacji
bez wykonywania skanowania pełnej tabeli, które ma miejsce, gdy używana jest funkcja LIKE.

Wyszukiwanie pełnotekstowe MySQL jest znacznie szybsze i mądrzejsze niż wspomniana wcześniej
metoda (za pomocą operatora LIKE). Oto jego główne zalety:
• Wyniki wyszukiwania są uporządkowane według trafności wyszukiwania.
• Małe słowa są ignorowane. Słowa, które nie mają co najmniej czterech znaków, takie jak „i”, „tak”
itd., są domyślnie usuwane z zapytania.
• Zaawansowane funkcje, takie jak wyszukiwanie pełnotekstowe MySQL, mogą być również
wykonywane w trybie logicznym. Ten tryb umożliwia wyszukiwanie słów na podstawie kryteriów
ORAZ/LUB, takich jak „+piękny +kwiat”, co powoduje wyszukanie wszystkich wierszy zawierających
zarówno słowa „piękny”, jak i „kwiat”.
• Możliwe są szybsze wyszukiwania. Ze względu na użycie specjalnych indeksów wyszukiwania
operacja wyszukiwania jest znacznie szybsza niż przy użyciu metody LIKE.
Jak wyjaśniono w części 4, główną wadą funkcji wyszukiwania pełnotekstowego jest to, że działa ona
tylko z typem tabeli MyISAM. Alternatywnym typem tabeli, którego możesz użyć, jest InnoDB, który
jest bardziej zaawansowany i obsługuje funkcje, takie jak klucze obce, transakcje ACID i inne, ale nie
obsługuje funkcji pełnego tekstu.
Uwaga: ACID to akronim opisujący cztery podstawowe właściwości transakcji bazodanowych:
niepodzielność, spójność, izolacja i trwałość. W tej książce nie będziemy używać transakcji
bazodanowych, ale możesz dowiedzieć się o nich więcej z innych źródeł, takich jak Przewodnik
programisty po SQL.
Na kolejnych kilku stronach najpierw utworzysz indeksy PEŁNOTEKSTOWE w swojej bazie danych, a
następnie nauczysz się ich używać do przeszukiwania katalogu.
Tworzenie struktur danych umożliwiających wyszukiwanie
W naszym scenariuszu tabela, której użyjemy do wyszukiwania, to produkt, ponieważ właśnie tego
będą szukać nasi odwiedzający. Zanim będzie można ją przeszukiwać za pomocą indeksów FULLTEXT,
musisz upewnić się, że typ tabeli to MyISAM (powinno to mieć miejsce, jeśli prawidłowo postępowałeś
zgodnie z instrukcjami). Jeśli użyłeś innego typu tabeli podczas jej tworzenia, przekonwertuj go teraz,
wykonując tę instrukcję SQL po połączeniu się z bazą danych tshirtshop:
ALTER TABLE product ENGINE = MYISAM;
Aby umożliwić przeszukiwanie tabeli produktów, musimy dodać indeks pełnotekstowy do pary kolumn
(nazwa, opis), w następujący sposób:
1. Załaduj phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop z pola Baza danych i kliknij kartę SQL.
2. W formularzu wpisz następujące polecenie, które dodaje nowy indeks pełnotekstowy o nazwie
idx_ft_nazwa_produktu_opis:
-- Create full-text search index
CREATE FULLTEXT INDEX `idx_ft_product_name_description`
ON `product` (`name`, `description`);
Po kliknięciu przycisku Go powinieneś zostać poinformowany, że polecenie zostało wykonane
pomyślnie. Ponieważ chcemy, aby TShirtShop umożliwiał odwiedzającym wyszukiwanie produktów
zawierających określone słowa w ich nazwach lub opisach, utworzyliśmy indeks pełnotekstowy na

parze pól (nazwa, opis) w tabeli produktów (jest to coś innego niż posiadanie dwóch pełnych -indeksy
tekstowe, jeden na nazwę i jeden na opis). Utworzenie tego indeksu pełnotekstowego umożliwia
wyszukiwanie pełnotekstowe w indeksowanych polach. Aby phpMyAdmin potwierdził istnienie
nowego indeksu pełnotekstowego, kliknij kartę Struktura i kliknij ikonę Struktura dla tabeli produktów.
W nowym oknie, w sekcji Indeksy , zobaczysz teraz nowy indeks typu FULLTEXT w kolumnach name i
description.

Wskazówka: warto zauważyć, że phpMyAdmin potwierdza, że mamy pojedynczy indeks FULLTEXT w
dwóch kolumnach tabeli, a nie dwa oddzielne indeksy FULLTEXT.
Uczenie MySQL do wyszukiwania dowolnych słów
Ogólna składnia MySQL do wykonywania wyszukiwania pełnotekstowego wygląda następująco:
SELECT <column_list>
FROM <table>
WHERE MATCH <column or list of columns> AGAINST <search criteria>
Kolumna lub lista kolumn, w których przeprowadzasz wyszukiwanie, musi być indeksowana
pełnotekstowo. Jeśli istnieje lista kolumn, musi istnieć indeks pełnotekstowy odnoszący się do tej grupy
kolumn, tak jak nasz indeks idx_ft_nazwa_produktu_opis dotyczy zarówno nazwy, jak i opisu. W jaki
sposób można użyć tego indeksu pełnotekstowego do wyszukiwania dowolnych słów w swoich
produktach? Załóżmy, że chcesz wyszukać słowa „piękny” i/lub „kwiat” w ich parze (nazwa, opis).
Osiąga to następująca instrukcja SQL:
SELECT name, description FROM product

WHERE MATCH (name, description) AGAINST ("beautiful flower");
Wykonanie tego zapytania, gdy baza danych tshirtshop zawiera przykładowe dane, zwróciłoby 33
rekordy produktów. Przeprowadzając takie wyszukiwania, zwykle chcesz pobrać wyniki posortowane
w kolejności malejącej według trafności. Można to zrobić za pomocą klauzuli ORDER BY i podając jako
argument regułę MATCH. Zawsze pamiętaj o korzystaniu z opcji DESC, aby najtrafniejszy wynik znalazł
się na górze.
SELECT name, description FROM product
WHERE MATCH (name, description) AGAINST ("beautiful flower")
ORDER BY MATCH (name, description) AGAINST ("beautiful flower") DESC
Zapytanie ma 33 wyniki, korzystając z naszych przykładowych danych, pokazanych częściowo na
rysunku.

Wyniki reprezentują rekordy uporządkowane na podstawie wartości trafności wyszukiwania, przy
czym najtrafniejsze wyniki są wyświetlane jako pierwsze (lista na rysunku 8-4 została wygenerowana
przez wykonanie zapytania i kliknięcie linku „Wydrukuj widok (z pełnymi tekstami)”, który pojawia się
pod adresem na dole strony phpMyAdmin). Na przykład produkty zawierające zarówno słowa
„piękny”, jak i „kwiat” (lub zawierające więcej ich wystąpień) pojawiają się wyżej na liście niż produkty
zawierające tylko jedno z tych słów.
DOSTRAJANIE WYSZUKIWANIA PEŁNOTEKSTOWEGO MYSQL
Domyślnie słowa, które nie mają co najmniej czterech znaków, nie są indeksowane (w rezultacie nigdy
nie są uwzględniane w żadnych wyszukiwaniach), ale możesz zmienić to zachowanie, jeśli chcesz.
Minimalna długość słów, które mają być uwzględnione w indeksach FULLTEXT, jest określana przez
zmienną serwerową ft_min_word_len. Na przykład, jeśli chcesz, aby trzyznakowe słowa były dostępne
do przeszukiwania, wystarczy ustawić zmienną ft_min_word_len w pliku konfiguracyjnym serwera
MySQL w następujący sposób:
[mysqld]

ft_min_word_len=3
Plik konfiguracyjny, w którym należy przechowywać to ustawienie, to zazwyczaj
/opt/lampp/etc/my.cnf w systemie Unix i C:\xampp\mysql\bin\my.cnf lub C:\Windows\php.ini w
systemie Windows.
Po zmianie wartości ft_min_word_len musisz zrestartować serwer MySQL. Po ponownym
uruchomieniu serwera możesz zapytać serwer MySQL o wartości zmiennych, aby upewnić się, że
zmiany odniosły skutek, używając zapytania takiego jak SHOW VARIABLES LIKE 'ft_%'; Po zmianie
wartości ft_min_word_len musisz również przebudować indeksy FULLTEXT. Możesz to zrobić,
upuszczając i ponownie tworząc indeks lub używając REPAIR TABLE w następujący sposób:
REPAIR TABLE product QUICK;
Pamiętaj, że musisz NAPRAWIĆ tylko tabele, w których masz indeksy FULLTEXT. Jeśli z jakiegoś powodu
wolisz odtworzyć indeks (ale zalecamy użycie REPAIR TABLE), możesz to zrobić w następujący sposób:
ALTER TABLE product
DROP INDEX idx_ft_product_name_description;
CREATE FULLTEXT INDEX idx_ft_product_name_description
ON product (name, description);
Uczenie MySQL, jak wyszukiwać za pomocą wszystkich słów
Widzieliśmy już, że wyszukiwanie dowolnych słów zwróci wszystkie produkty, które w nazwie lub opisie
zawierają słowo „kwiat” lub „piękne” (lub oba słowa). Z drugiej strony wyniki wyszukiwania
zawierającego wszystkie słowa powinny zawierać tylko produkty zawierające wszystkie słowa, których
szukasz (w tym przypadku „piękny” i „kwiat”). W przypadku wyszukiwania zawierającego wszystkie
słowa należy użyć trybu Boolean funkcji wyszukiwania pełnotekstowego, który pozwala na użycie logiki
AND/OR w kryteriach wyszukiwania. Nowe zapytanie wyglądałoby tak:
SELECT name, description FROM product
WHERE MATCH (name, description) AGAINST ("+beautiful +flower" IN BOOLEAN MODE)
ORDER BY MATCH (name, description) AGAINST ("+beautiful +flower" IN BOOLEAN MODE)
DESC;
Sortowanie w kolejności malejącej według wartości dopasowania nie jest wymagane, ale jest bardzo
pożądane, ponieważ zwykle chcesz otrzymywać wyniki wyszukiwania w kolejności malejącej według
trafności. Wiodący znak plus oznacza wymagane słowa, więc należy go dodać dla każdego słowa w
wyszukiwaniu wszystkich słów. W porównaniu z wyszukiwaniem przy użyciu dowolnych słów, to
zapytanie zwraca tylko siedem produktów, co widać na rysunku .

WIĘCEJ DOSTRAJANIA PEŁNOTEKSTOWEGO: ROZSZERZENIE ZAPYTANIA
Wyszukiwanie pełnotekstowe z funkcją rozszerzania zapytań zostało wprowadzone w MySQL 4.1.1 i
umożliwia MySQL znajdowanie produktów, które pasują nie tylko do wyszukiwanych słów, ale także
do słów pokrewnych. Podczas wyszukiwania z rozszerzeniem zapytań MySQL przeprowadza
wyszukiwanie dwukrotnie za kulisami. Najpierw znajduje słowa, które są najbardziej odpowiednie dla
tych, których szukasz. Następnie te słowa są dołączane do początkowego ciągu zapytania i
wyszukiwanie jest wykonywane ponownie. Ta metoda zwiększa liczbę wyników wyszukiwania, ale
także zwiększa szansę na uzyskanie nietrafnych produktów. Aby włączyć rozszerzanie zapytań, musisz
dodać Z ROZSZERZENIEM ZAPYTANIA do kryteriów wyszukiwania, jak pokazano w następującym
fragmencie kodu:
SELECT name, description FROM product
WHERE MATCH (name, description) AGAINST ("flower" WITH QUERY EXPANSION)
ORDER BY MATCH (name, description) AGAINST ("flower" WITH QUERY EXPANSION) DESC;
Wyszukiwanie hasła „kwiat” z rozszerzeniem zapytania zwraca 75 wyników. Wykonując to samo
wyszukiwanie bez rozszerzania zapytania, otrzymujesz tylko 15 wyników. Kod warstwy danych
przedstawiony na następnych stronach nie korzysta z rozszerzania zapytań, ale możesz go bardzo łatwo
dodać, jeśli chcesz.
Pisanie procedur składowanych dla funkcji wyszukiwania
Jesteś teraz gotowy do wdrożenia funkcji wyszukiwania na swojej stronie internetowej.
Ćwiczenie: Pisanie kodu przeszukiwania bazy danych
1. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać następujący kod, który utworzy procedurę składowaną
catalog_count_search_result w bazie danych sklepu tshirtshop. Nie zapomnij ustawić $$ jako
ogranicznika przed wykonaniem kodu.
-- Create catalog_count_search_result stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_count_search_result(

IN inSearchString TEXT, IN inAllWords VARCHAR(3))
BEGIN
IF inAllWords = "on" THEN
PREPARE statement FROM
"SELECT count(*)
FROM product
WHERE MATCH (name, description) AGAINST (? IN BOOLEAN MODE)";
ELSE
PREPARE statement FROM
"SELECT count(*)
FROM product
WHERE MATCH (name, description) AGAINST (?)";
END IF;
SET @p1 = inSearchString;
EXECUTE statement USING @p1;
END$$
2. Teraz wykonaj tę samą procedurę, aby wykonać ten kod, który tworzy zapisaną procedurę
catalog_search w bazie danych sklepu tshirtshop:
-- Create catalog_search stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_search(
IN inSearchString TEXT, IN inAllWords VARCHAR(3),
IN inShortProductDescriptionLength INT,
IN inProductsPerPage INT, IN inStartItem INT)
BEGIN
IF inAllWords = "on" THEN
PREPARE statement FROM
"SELECT product_id, name,
IF(LENGTH(description) <= ?,
description,
CONCAT(LEFT(description, ?),
'...')) AS description,

price, discounted_price, thumbnail
FROM product
WHERE MATCH (name, description)
AGAINST (? IN BOOLEAN MODE)
ORDER BY MATCH (name, description)
AGAINST (? IN BOOLEAN MODE) DESC
LIMIT ?, ?";
ELSE
PREPARE statement FROM
"SELECT product_id, name,
IF(LENGTH(description) <= ?,
description,
CONCAT(LEFT(description, ?),
'...')) AS description,
price, discounted_price, thumbnail
FROM product
WHERE MATCH (name, description) AGAINST (?)
ORDER BY MATCH (name, description) AGAINST (?) DESC
LIMIT ?, ?";
END IF;
SET @p1 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p2 = inSearchString;
SET @p3 = inStartItem;
SET @p4 = inProductsPerPage;
EXECUTE statement USING @p1, @p1, @p2, @p2, @p3, @p4;
END$$
Jak to działa: funkcja przeszukiwania katalogów
W tym ćwiczeniu utworzono funkcję bazy danych obsługującą logikę warstwy biznesowej
wyszukiwania produktów, która składa się z dwóch procedur składowanych:
• Catalog_count_search_result: ta procedura składowana zlicza liczbę wyników wyszukiwania. Jest to
wymagane, aby warstwa prezentacji wiedziała, ile stron wyników wyszukiwania ma wyświetlić.
• Catalog_search: ta procedura składowana wykonuje rzeczywiste wyszukiwanie produktów.

Chociaż na początku mogą wyglądać onieśmielająco, głównie ze względu na swój rozmiar, te
przechowywane procedury po prostu dobrze wykorzystują teorię wyszukiwania pełnotekstowego,
którą poznałeś wcześniej w tym rozdziale. Dodatkowo catalog_search implementuje techniki
stronicowania, które są również obecne w innych procedurach zwracających listy produktów.
Wdrażanie poziomu biznesowego
Warstwa biznesowa funkcji wyszukiwania składa się z jednej metody o nazwie Search, która wywołuje
dwie zaimplementowane wcześniej procedury składowane w celu pobrania listy wyszukiwanych
produktów. Najpierw zaimplementujmy tę metodę, a potem omówimy, jak to działa.
Ćwiczenie: Wdrażanie warstwy biznesowej
1. Funkcja wyszukiwania pełnotekstowego MySQL ignoruje słowa, które są krótsze niż określona
długość. Chcemy poinformować odwiedzającego, jakie słowa zostały użyte do wyszukiwania, a które
zostały zignorowane. Aby wesprzeć tę funkcję, najpierw musimy znaleźć długość, która jest już
określona w naszej bazie danych, odpytując zmienną MySQL ft_min_word_len. Użyj phpMyAdmin, aby
wykonać następującą instrukcję SQL w bazie danych tshirtshop:
SHOW VARIABLES LIKE 'ft_min_word_len';
Jeśli nie zmieniłeś wartości, ft_min_word_len powinno wynosić 4

2. Zapiszmy teraz znalezioną właśnie wartość ft_min_word_len w pliku konfiguracyjnym, dzięki czemu
będzie on łatwo dostępny z kodu aplikacji. Otwórz include/config.php i dodaj następujący kod:
/* Minimum word length for searches; this constant must be kept in sync
with the ft_min_word_len MySQL variable */
define('FT_MIN_WORD_LEN', 4);
3. Otwórz business/catalog.php i dodaj kod metody Search():
// Search the catalog
public static function Search($searchString, $allWords,
$pageNo, &$rHowManyPages)
{
//The search result will be an array of this form
$search_result = array ('accepted_words' => array (),
'ignored_words' => array (),
'products' => array ());
// Return void if the search string is void
if (empty ($searchString))

return $search_result;
// Search string delimiters
$delimiters = ',.; ';
/* On the first call to strtok you supply the whole
search string and the list of delimiters.
It returns the first word of the string */
$word = strtok($searchString, $delimiters);
// Parse the string word by word until there are no more words
while ($word)
{
// Short words are added to the ignored_words list from $search_result
if (strlen($word) < FT_MIN_WORD_LEN)
$search_result['ignored_words'][] = $word;
else
$search_result['accepted_words'][] = $word;
// Get the next word of the search string
$word = strtok($delimiters);
}
// If there aren't any accepted words return the $search_result
if (count($search_result['accepted_words']) == 0)
return $search_result;
// Build $search_string from accepted words list
$search_string = '';
// If $allWords is 'on' then we append a ' +' to each word
if (strcmp($allWords, "on") == 0)
$search_string = implode(" +", $search_result['accepted_words']);
else
$search_string = implode(" ", $search_result['accepted_words']);
// Count the number of search results
$sql = 'CALL catalog_count_search_result(:search_string, :all_words)';
$params = array(':search_string' => $search_string,

':all_words' => $allWords);
// Calculate the number of pages required to display the products
$rHowManyPages = Catalog::HowManyPages($sql, $params);
// Calculate the start item
$start_item = ($pageNo - 1) * PRODUCTS_PER_PAGE;
// Retrieve the list of matching products
$sql = 'CALL catalog_search(:search_string, :all_words,
:short_product_description_length,
:products_per_page, :start_item)';
// Build the parameters array
$params = array (':search_string' => $search_string,
':all_words' => $allWords,
':short_product_description_length' =>
SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH,
':products_per_page' => PRODUCTS_PER_PAGE,
':start_item' => $start_item);
// Execute the query
$search_result['products'] = DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
// Return the results
return $search_result;
}
Jak to działa: metoda wyszukiwania na poziomie biznesowym
Metoda Search() usuwa słowa, które są krótsze niż długość określona przez ft_min_word_len.
Minimalna długość słowa jest przechowywana w stałej FT_MIN_WORD_LEN. T_MIN_WORD_LEN
powinien być zsynchronizowany ze zmienną serwera MySQL ft_min_word_len. Powodem, dla którego
warto znać tę wartość w naszym kodzie PHP, jest to, że chcemy powiedzieć odwiedzającemu, które
słowa zostały usunięte podczas wyszukiwania. Najpierw dowiadujemy się, które słowa są usuwane,
porównując ich długość z FT_MIN_WORD_LEN. W ten sposób dzielimy wyszukiwane słowa na dwa
zestawy — akceptowane i ignorowane — i umieszczamy je w tablicy asocjacyjnej, w której również
będziemy przechowywać wyniki wyszukiwania i zwracać je jako wynik metody. Metoda Search()
warstwy biznesowej jest wywoływana z warstwy prezentacji z następującymi parametrami (zauważ, że
wszystkie z wyjątkiem pierwszego są takie same jak parametry metody warstwy danych Search()):
• $searchString zawiera ciąg wyszukiwania wprowadzony przez odwiedzającego.
• $allWords jest „włączone” dla wyszukiwań zawierających wszystkie słowa.

• $pageNo reprezentuje stronę żądanych produktów.
• $rHowManyPages reprezentuje całkowitą liczbę stron wyników.
Funkcja rozpoczyna się od zadeklarowania tablicy asocjacyjnej o nazwie $search_result, w której będą
przechowywane wyniki wyszukiwania produktów.
// Search the catalog
public static function Search($searchString, $allWords,
$pageNo, &$rHowManyPages)
{
//The search result will be an array of this form
$search_result = array ('accepted_words' => array (),
'ignored_words' => array (),
'products' => array ());
Jak widać, tablica zawiera trzy inne tablice z samoopisowymi nazwami. Tablica accept_words będzie
przechowywać słowa, które będą używane do wyszukiwania, a ignored_words zostanie wypełnione
słowami, które zostaną zignorowane podczas wyszukiwania. Warstwa prezentacji użyje tych danych,
aby poinformować odwiedzającego, które słowa zostały wyszukane, a które zignorowane. Tablica
produktów będzie przechowywać listę produktów pasujących do wyszukiwanego ciągu. Następnie
Search() sprawdza, czy wyszukiwany ciąg nie jest pusty. Jeśli tak, zwracana jest pusta tablica
$search_result, co oznacza, że nie znaleziono wyników wyszukiwania:
// Return void if the search string is void
if (empty ($searchString))
return $search_result;
Po upewnieniu się, że wyszukiwany ciąg nie jest pusty, zaczynamy filtrować słowa.Słowa krótsze niż
FT_MIN_WORD_LEN są wysyłane do tablicy ignored_words i są ignorowane przez MySQL podczas
wyszukiwania. Pozostałe słowa są zapisywane w tablicy accept_words, array; będą używane do
wyszukiwania. Ponieważ MySQL nie informuje, które słowa zostały użyte do wyszukiwania, a które
zostały zignorowane, musimy sprawdzić ignorowane i akceptowane słowa w warstwie biznesowej.
Dzieląc wyszukiwany ciąg na pojedyncze słowa, bierzemy pod uwagę, że możliwe separatory słów to
przecinek (,), kropka (.), średnik (;) i spacja. Każdy inny znak wpisany przez użytkownika w polu
wyszukiwania będzie uważany za część słowa. Podświetlony kod, który następuje, to ten, który dzieli
wyszukiwany ciąg na słowa i zapisuje je w tablicach akceptowanych słów i ignorowanych słów:
// Search string delimiters
$delimiters = ',.; ';
/* On the first call to strtok you supply the whole
search string and the list of delimiters.
It returns the first word of the string */

$word = strtok($searchString, $delimiters);
// Parse the string word by word until there are no more words
while ($word)
{
// Short words are added to the ignored_words list from $search_result
if (strlen($word) < FT_MIN_WORD_LEN)
$search_result['ignored_words'][] = $word;
else
$search_result['accepted_words'][] = $word;
// Get the next word of the search string
$word = strtok($delimiters);
}
Po wykonaniu tej operacji ponownie sprawdzamy, czy nadal mamy słowa do wyszukania. Tym razem
sprawdzamy, czy tablica accept_words nie jest pusta. Jeśli tak, to nie mamy czego szukać, więc
zwracamy pustą tablicę $search_result:
// If there aren't any accepted words return the $search_result
if (count($search_result['accepted_words']) == 0)
return $search_result;
Teraz, gdy wiemy, że mamy co najmniej jedno słowo do wyszukania, czas przygotować ciąg
wyszukiwania, który wyślemy do bazy danych. Jak wiecie z teorii wyszukiwania pełnotekstowego,
podczas wyszukiwania za pomocą wszystkich słów używamy wyszukiwania logicznego i musimy
poprzedzić każde wyszukiwane słowo znakiem plus (+). W przypadku wyszukiwania hasła „piękny
kwiat” za pomocą wszystkich słów typu logicznego, ciąg wyszukiwania, który wysyłamy do bazy danych,
to „+piękny +kwiat”. W przypadku wyszukiwania dowolnych słów po prostu wysyłamy „piękny kwiat”.
Poniższy kod tworzy i wypełnia zmienną łańcuchową $search_, która zawiera dokładnie ten ciąg
znaków, którego MySQL musi wyszukać:
// Build $search_string from accepted words list
$search_string = '';
// If $allWords is 'on' then we append a ' +' to each word
if (strcmp($allWords, "on") == 0)
$search_string = implode(" +", $search_result['accepted_words']);
else $search_string = implode(" ", $search_result['accepted_words']);
Poniższy kod w Search() jest typowym kodem, który żąda strony produktów i znasz go z rozdziałów, w
których utworzyłeś katalog produktów. Funkcja kończy się zwróceniem $search_result, który zawiera

wyniki wyszukiwania oraz listy akceptowanych i ignorowanych słów, które reprezentują wszystkie
dane, które chcesz pokazać odwiedzającemu podczas wyszukiwania:
// Execute the query
$search_result['products'] = DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
// Return the results
return $search_result;
}
Wdrażanie poziomu prezentacji
Funkcja przeszukiwania katalogu ma dwa oddzielne elementy interfejsu, które należy
zaimplementować:
• Składnikowy szablon o nazwie search_box, którego rolą jest zapewnienie środków do wprowadzenia
ciągu wyszukiwania dla odwiedzającego
• Podzielony szablon o nazwie search_results, który wyświetla produkty pasujące do kryteriów
wyszukiwania
Utworzysz dwa szablony składowe w dwóch oddzielnych ćwiczeniach.
Tworzenie pola wyszukiwania
Postępuj zgodnie z instrukcjami w ćwiczeniu, aby zbudować skomponentowany szablon search_box i
zintegrować go z TShirtShop.
Ćwiczenie: Tworzenie szablonu składowego search_box
1. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie search_box.tpl w folderze prezentacji/szablonów i dodaj do
niego następujący kod:
{* search_box.tpl *}
{load_presentation_object filename="search_box" assign="obj"}
{* Start search box *}
<div class="box">
<p class="box-title">Search the Catalog</p>
<form class="search_form" method="post" action="{$obj->mLinkToSearch}">
<p>
<input maxlength="100" id="search_string" name="search_string"
value="{$obj->mSearchString}" size="19" />
<input type="submit" value="Go!" /><br />
</p>
<p>

<input type="checkbox" id="all_words" name="all_words"
{if $obj->mAllWords == "on"} checked="checked" {/if}/>
Search for all words
</p>
</form>
</div>
{* End search box *}
2. Utwórz obiekt prezentacji SearchBox w pliku o nazwie search_box.php w folderze prezentacji z
następującym kodem:
<?php
// Manages the search box
class SearchBox
{
// Public variables for the smarty template
public $mSearchString = '';
public $mAllWords = 'off';
public $mLinkToSearch;
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mLinkToSearch = Link::ToSearch();
if (isset ($_GET['Search']))
{
$this->mSearchString = trim($_POST['search_string']);
$this->mAllWords = isset ($_POST['all_words']) ?
$_POST['all_words'] : 'off';
// Clean output buffer
ob_clean();
// Redirect 302
header('HTTP/1.1 302 Found');
header('Location: ' .

Link::ToSearchResults($this->mSearchString, $this->mAllWords));
// Clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
exit();
}
elseif (isset ($_GET['SearchResults']))
{
$this->mSearchString = trim(str_replace('-', ' ', $_GET['SearchString']));
$this->mAllWords = isset ($_GET['AllWords']) ? $_GET['AllWords'] : 'off';
}
if (isset ($_GET['ProductId']) &&
isset ($_SESSION['link_to_continue_shopping']))
{
$continue_shopping =
Link::QueryStringToArray($_SESSION['link_to_continue_shopping']);
if (isset ($continue_shopping['SearchResults']))
{
$this->mSearchString =
trim(str_replace('-', ' ', $continue_shopping['SearchString']));
$this->mAllWords = $continue_shopping['AllWords'];
}
}
}
}
?>
3. Otwórz Presentation/link.php i dodaj następujące dwie metody do klasy Link:
// Create link to the search page
public static function ToSearch()
{

return self::Build('index.php?Search');
}
// Create link to a search results page
public static function ToSearchResults($searchString, $allWords,
$page = 1)
{
$link = 'search-results/find';
if (empty($searchString))
$link .= '/';
else
$link .= '-' . self::CleanUrlText($searchString) . '/';
$link .= 'all-words-' . $allWords . '/';
if ($page > 1)
$link .= 'page-' . $page . '/';
return self::Build($link);
}
4. W tym samym pliku zmodyfikuj następującą metodę CheckRequest(), tak jak zaznaczono.
Zaimplementowałeś tę funkcję w części 7, aby przekierować przychodzące żądania do ich właściwych
wersji, ale nie chcemy, aby weryfikowała ona zapytania lub strony wyników wyszukiwania, które nie
mają „właściwej” wersji.
// Redirects to proper URL if not already there
public static function CheckRequest()
{
$proper_url = '';
if (isset ($_GET['Search']) || isset($_GET['SearchResults']))
{
return ;
}
// Obtain proper URL for category pages
elseif (isset ($_GET['DepartmentId']) && isset ($_GET['CategoryId']))
{
if (isset ($_GET['Page']))

5. Dodaj następujące style, potrzebne w szablonie search_box, do styles/tshirtshop.css:
div.yui-b div form {
padding: 5px 10px;
}
input, select, textarea {
font-family: "georgia";
font-size: 85%;
}
6. Zmodyfikuj plik Presentation/templates/store_front.tpl, aby załadować szablon search_box:
...
<div class="yui-b">
{include file="search_box.tpl"}
{include file="departments_list.tpl"}
{include file=$obj->mCategoriesCell}
</div>
...
7. Załaduj swój projekt do przeglądarki, a zobaczysz pole wyszukiwania ładnie odpoczywające na swoim
miejscu
Jak to działa: skomponowany szablon search_box
W tym momencie Twoje pole wyszukiwania działa. Jednak zanim będziesz mógł w pełni przetestować
funkcję wyszukiwania, musisz również zaimplementować stronę wyników wyszukiwania. Zrobisz to w
następnym ćwiczeniu; do tego czasu upewnij się, że rozumiesz, jak działa pole wyszukiwania. Szablon
search_box.tpl zawiera układ HTML pola — nie ma tu żadnych tajemnic. Z drugiej strony na uwagę
zasługuje obiekt prezentacji, który obsługuje ten szablon. Klasa SearchBox w search_box.php ma dwie
funkcje:
• Gdy odwiedzający wpisze ciąg wyszukiwania i prześle formularz, pole wyszukiwania, poprzez kod
stanu 302, przekierowuje żądanie do adresu URL, który odwiedzający może dodać do zakładek, na
przykład http://localhost/tshirtshop/search-results/ znajdź-piękny-kwiat/wszystkie-słowa wyłączone/.
O ile taki mechanizm nie zostanie zaimplementowany, wyniki wyszukiwania będą wyświetlane na
stronie, którą odwiedzał odwiedzający, gdy przeprowadzał wyszukiwanie.
• Jeśli aktualnie załadowana strona jest stroną wyników wyszukiwania lub stroną szczegółów produktu,
do której osiągnięto dostęp ze strony wyników wyszukiwania, pole wyszukiwania jest wypełniane
słowami kluczowymi wyszukiwanymi przez odwiedzającego.
Lokalizacja, do której następuje przekierowanie żądania podczas wyszukiwania, jest obliczana za
pomocą metody Link::ToSearchResults(). Zauważ, że używane jest przekierowanie 302. Jest to kod
statusu, który określa tymczasową relokację strony, chociaż w tym przypadku użyty kod statusu nie ma

tak naprawdę znaczenia, ponieważ wyszukiwarki i tak nie przesłałyby formularza. Celem
przekierowania nie jest optymalizacja pod kątem wyszukiwarek, ale umożliwienie użytkownikom
dodawania do zakładek stron wyników wyszukiwania i oferowania innym witrynom środków do
łączenia się z tymi stronami:
if (isset ($_GET['Search']))
{
$this->mSearchString = trim($_POST['search_string']);
$this->mAllWords = isset ($_POST['all_words']) ?
$_POST['all_words'] : 'off';
// Clean output buffer
ob_clean();
// Redirect 302
header('HTTP/1.1 302 Found');
header('Location: ' .
Link::ToSearchResults($this->mSearchString, $this->mAllWords));
// Clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
exit();
}
Oczywiście, wdrażając stronę wyników wyszukiwania w następnym ćwiczeniu, musimy nauczyć się
interpretować linki wyników wyszukiwania. Obecnie link do wyszukiwania hasła „piękny kwiat” przy
użyciu dowolnych słów to: http://localhost/tshirtshop/search-results/find-beautiful-flower/all-wordsoff/. Gdyby to było wyszukiwanie obejmujące wszystkie słowa, ostatni fragment adresu URL byłby
włączony, a nie wyłączony. Druga strona wyników zawierałaby /page-2/ na końcu adresu URL. Jeśli
jesteśmy na stronie wyników wyszukiwania, pobieramy ciąg wyszukiwania i wartość AllWords z ciągu
zapytania. Zostaną one odczytane i wyświetlone przez szablon search_box.tpl:
elseif (isset ($_GET['SearchResults']))
{
$this->mSearchString = trim(str_replace('-', ' ', $_GET['SearchString']));
$this->mAllWords = isset ($_GET['AllWords']) ? $_GET['AllWords'] : 'off';
}

Na koniec SearchBox weryfikuje, że bieżąca strona jest stroną szczegółów produktu, do której
osiągnięto stronę wyników wyszukiwania. W takim przypadku pole wyszukiwania jest również
wypełnione słowami kluczowymi wyszukiwanymi przez odwiedzającego:
if (isset ($_GET['ProductId']) &&
isset ($_SESSION['link_to_continue_shopping']))
{
$continue_shopping =
Link::QueryStringToArray($_SESSION['link_to_continue_shopping']);
if (isset ($continue_shopping['SearchResults']))
{
$this->mSearchString =
trim(str_replace('-', ' ', $continue_shopping['SearchString']));
$this->mAllWords = $continue_shopping['AllWords'];
}
}
Wyświetlanie wyników wyszukiwania
W następnym ćwiczeniu utworzysz szablon z elementami, który będzie wyświetlał wyniki
wyszukiwania. Aby ułatwić Ci życie, ponownie użyjemy skomponentowanego szablonu product_list,
aby wyświetlić listę produktów. Jest to złożony szablon, którego obecnie używamy do tworzenia listy
produktów dla strony głównej, dla działów i dla kategorii. Oczywiście, jeśli chcesz, aby wyniki
wyszukiwania były wyświetlane w innym formacie, musisz utworzyć inny szablon składowy.
Będziesz musiał zmodyfikować plik logiki szablonów listy produktów (products_list.php), aby
rozpoznać, kiedy jest wywoływany w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania i wyświetlenia
prawidłowej listy produktów. W poniższym ćwiczeniu utwórzmy szablon search_results i zaktualizujmy
logikę szablonów w skomponentowanym szablonie products_list.
Ćwiczenie: Tworzenie szablonu składowego search_results
1. Utwórz nowy plik szablonu w katalogu Presentation/templates o nazwie search_results.tpl i dodaj
do niego następujący kod:
{* search_results.tpl *}
<h1>Search results</h1>
{include file="products_list.tpl"}
2. Zmodyfikuj plik Presentation/products_list.php, dodając następujące wiersze na początku
konstruktora klasy ProductsList, __construct():
// Retrieve the search string and AllWords from the query string
if (isset ($_GET['SearchResults']))

{
$this->mSearchString = trim(str_replace('-', ' ', $_GET['SearchString']));
$this->mAllWords = isset ($_GET['AllWords']) ? $_GET['AllWords'] : 'off';
}
3. Dodaj elementy $mSearchDescription, $mAllWords i $mSearchString do klasy ProductsList,
znajdującej się w tym samym pliku:
<?php
class ProductsList
{
// Public variables to be read from Smarty template
public $mPage = 1;
public $mrTotalPages;
public $mLinkToNextPage;
public $mLinkToPreviousPage;
public $mProductListPages = array();
public $mProducts;
public $mSearchDescription;
public $mAllWords = 'off';
public $mSearchString;
// Private members
private $_mDepartmentId;
private $_mCategoryId;
4. Zmodyfikuj metodę init() w klasie ProductsList w następujący sposób:
public function init()
{
/* If searching the catalog, get the list of products by calling
the Search business tier method */
if (isset ($this->mSearchString))
{
// Get search results
$search_results = Catalog::Search($this->mSearchString,

$this->mAllWords,
$this->mPage,
$this->mrTotalPages);
// Get the list of products
$this->mProducts = $search_results['products'];
// Build the title for the list of products
if (count($search_results['accepted_words']) > 0)
$this->mSearchDescription =
'<p class="description">Products containing <font class="words">'
. ($this->mAllWords == 'on' ? 'all' : 'any') . '</font>'
. ' of these words: <font class="words">'
. implode(', ', $search_results['accepted_words']) .
'</font></p>';
if (count($search_results['ignored_words']) > 0)
$this->mSearchDescription .=
'<p class="description">Ignored words: <font class="words">'
. implode(', ', $search_results['ignored_words']) .
'</font></p>';
if (!(count($search_results['products']) > 0))
$this->mSearchDescription .=
'<p class="description">Your search generated no results.</p>';
}
/* If browsing a category, get the list of products by calling
the GetProductsInCategory business tier method */
elseif (isset ($this->_mCategoryId))
$this->mProducts = Catalog::GetProductsInCategory(
$this->_mCategoryId, $this->mPage, $this->mrTotalPages);
...
5. Kontynuuj, aktualizując podświetloną metodę init(), aby dodać łącza nawigacyjne na stronach
wyników wyszukiwania:
...

/* If there are subpages of products, display navigation
controls */
if ($this->mrTotalPages > 1)
{
// Build the Next link
if ($this->mPage < $this->mrTotalPages)
{
if (isset($_GET['SearchResults']))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToSearchResults($this->mSearchString, $this->mAllWords,
$this->mPage + 1);
elseif (isset($this->_mCategoryId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage + 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mLinkToNextPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage + 1);
}
// Build the Previous link
if ($this->mPage > 1)
{
if (isset($_GET['SearchResults']))
$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToSearchResults($this->mSearchString, $this->mAllWords,
$this->mPage - 1);
elseif (isset($this->_mCategoryId))
$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId,
$this->mPage - 1);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))

$this->mLinkToPreviousPage =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $this->mPage - 1);
}
// Build the pages links
for ($i = 1; $i <= $this->mrTotalPages; $i++)
if (isset($_GET['SearchResults']))
$this->mProductListPages[] =
Link::ToSearchResults($this->mSearchString, $this->mAllWords, $i);
elseif (isset($this->_mCategoryId))
$this->mProductListPages[] =
Link::ToCategory($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId, $i);
elseif (isset($this->_mDepartmentId))
$this->mProductListPages[] =
Link::ToDepartment($this->_mDepartmentId, $i);
else
$this->mProductListPages[] = Link::ToIndex($i);
}
...
/* 404 redirect if the page number is greater than
the total number of pages */
if ($this->mPage > $this->mrTotalPages && !empty($this->mrTotalPages))
{
// Clean output buffer
ob_clean();
...
6. Dodaj następujące wiersze na początku prezentacji/templates/products_list.tpl:
{* products_list.tpl *}
{load_presentation_object filename="products_list" assign="obj"}
{if $obj->mSearchDescription != ""}
<p class="description">{$obj->mSearchDescription}</p>
{/if}

7. Otwórz .htaccess i wpisz następujące wiersze RewriteRule, które przekierowują strony wyników
wyszukiwania:
# Redirect department pages
RewriteRule ^.*-d([0-9]+)/page-([0-9]+)/?$ index.php?DepartmentId=$1&Page=$2 [L]
RewriteRule ^.*-d([0-9]+)/?$ index.php?DepartmentId=$1 [L]
# Redirect search results
RewriteRule ^search-results/find-(.*)/all-words-(on|off)/page-([0-9]+)/?$
index.php?SearchResults&SearchString=$1&AllWords=$2&Page=$3 [L]
RewriteRule ^search-results/find-?(.*)/all-words-(on|off)/?$
index.php?SearchResults&SearchString=$1&AllWords=$2&Page=1 [L]
# Redirect subpages of the home page
RewriteRule ^page-([0-9]+)/?$ index.php?Page=$1 [L]
8. Zmodyfikuj plik Presentation/store_front.php, aby załadować skomponentowany szablon
search_results podczas wyszukiwania, dodając podświetlone wiersze kodu w metodzie init():
...
// Load product details page if visiting a product
if (isset ($_GET['ProductId']))
$this->mContentsCell = 'product.tpl';
// Load search result page if we're searching the catalog
elseif (isset ($_GET['SearchResults']))
$this->mContentsCell = 'search_results.tpl';
// Load the page title
$this->mPageTitle = $this->_GetPageTitle();
...
9. Ponadto w store_front.php dodaj podświetlone wiersze kodu w metodzie _GetPageTitle(), aby
wyświetlić niestandardowy tytuł podczas przeglądania strony wyników wyszukiwania:
...
elseif (isset ($_GET['ProductId']))
{
$page_title = 'TShirtShop: ' .
Catalog::GetProductName($_GET['ProductId']);
}

elseif (isset ($_GET['SearchResults']))
{
$page_title = 'TShirtShop: "';
// Display the search string
$page_title .= trim(str_replace('-', ' ', $_GET['SearchString'])) . '" (';
// Display "all-words search " or "any-words search"
$all_words = isset ($_GET['AllWords']) ? $_GET['AllWords'] : 'off';
$page_title .= (($all_words == 'on') ? 'all' : 'any') .
'-words search';
// Display page number
if (isset ($_GET['Page']) && ((int)$_GET['Page']) > 1)
$page_title .= ', page ' . ((int)$_GET['Page']);
$page_title .= ')';
}
else
{
if (isset ($_GET['Page']) && ((int)$_GET['Page']) > 1)
$page_title .= ' - Page ' . ((int)$_GET['Page']);
}
return $page_title;
}
...
10. Otwórz Presentation/product.php i dodaj podświetlony kod do metody init() klasy Product.
Umożliwia to funkcję kontynuowania zakupów, gdy dotrzemy do strony produktu ze strony wyników
wyszukiwania.
elseif (isset ($continue_shopping['DepartmentId']))
$this->mLinkToContinueShopping =
Link::ToDepartment((int)$continue_shopping['DepartmentId'], $page);
elseif (isset ($continue_shopping['SearchResults']))
$this->mLinkToContinueShopping =
Link::ToSearchResults(
trim(str_replace('-', ' ', $continue_shopping['SearchString'])),

$continue_shopping['AllWords'], $page);
else
$this->mLinkToContinueShopping = Link::ToIndex($page);
}
11. Dodaj następujący styl do pliku styles/tshirtshop.css:
.words {
color: #ff0000;
}
12. Załaduj swój projekt do ulubionej przeglądarki, wyszukaj słowa „boże narodzenie”, przejdź do
drugiej strony wyników i spodziewaj się zobaczyć stronę taką jak na rysunku

Jak to działa: przeszukiwalny katalog produktów
Gratulacje, masz przeszukiwalny katalog produktów! Było sporo do napisania, ale kod nie był aż tak
skomplikowany, prawda? Lista produktów jest wyświetlana w szablonie products_list utworzonym w
rozdziale 5, ale teraz rozpoznaje, czy element Search znajduje się w ciągu zapytania, w którym to
przypadku używa metody Search() warstwy biznesowej, aby uzyskać listę produktów dla gościa.
Metoda Search() warstwy biznesowej zwraca tablicę zawierającą, oprócz listy zwróconych produktów,
listę słów użytych do wyszukiwania oraz listę słów, które zostały zignorowane (słowa krótsze niż
określona liczba znaków) . Te szczegóły są pokazywane odwiedzającemu. Nowością w tym ćwiczeniu
są reguły .htaccess. Jak wiesz, gdy odwiedzający prześle nowe zapytanie, żądanie jest przekierowywane
do adresu URL bogatego w słowa kluczowe, który reprezentuje stronę wyników, którą odwiedzający
mogą dodać do zakładek. Reguły przepisywania odczytują adresy URL bogate w słowa kluczowe do ich
dynamicznych odpowiedników:

# Redirect search results
RewriteRule ^search-results/find-(.*)/all-words-(on|off)/page-([0-9]+)/?$
index.php?SearchResults&SearchString=$1&AllWords=$2&Page=$3 [L]
RewriteRule ^search-results/find-?(.*)/all-words-(on|off)/?$
index.php?SearchResults&SearchString=$1&AllWords=$2&Page=1 [L]
Pierwsza z tych reguł pasuje do adresów URL stronicowanych wyników wyszukiwania, a druga do
adresów URL niestronicowanych wyników wyszukiwania.
PodsumowanieSELECT name
FROM product
WHERE description LIKE '%flower%' OR name LIKE '%flower%';
W tym rozdziale zaimplementowałeś funkcję wyszukiwania w TShirtShop, używając funkcji
wyszukiwania pełnotekstowego MySQL. Mechanizm wyszukiwania bardzo dobrze integrował się z
obecną strukturą witryny internetowej i funkcjonalnością stronicowania wbudowaną w Części 4.
Najbardziej interesującym nowym szczegółem, którego nauczyłeś się w tym rozdziale, było
wykonywanie wyszukiwania pełnotekstowego za pomocą MySQL. Był to również pierwszy raz, gdy
warstwa biznesowa miała pewne własne funkcje, zamiast po prostu przekazywać dane tam iz
powrotem między warstwą danych a warstwą prezentacji. W części 9 dowiesz się, jak sprzedawać
swoje produkty za pomocą PayPal.

Odbieranie płatności za pomocą PayPal
Zaróbmy trochę pieniędzy! Twoja witryna e-commerce potrzebuje sposobu na otrzymywanie płatności
od klientów. Preferowanym rozwiązaniem dla firm o ugruntowanej pozycji jest otwarcie konta
sprzedawcy, ale wiele małych firm decyduje się na rozpoczęcie od rozwiązania, które jest prostsze do
wdrożenia, w którym nie muszą samodzielnie przetwarzać danych karty kredytowej lub płatności.
Wiele firm i witryn internetowych może pomóc osobom fizycznym lub małym firmom, które nie mają
zasobów do przetwarzania kart kredytowych i przelewów. Firmy te mogą być wykorzystywane do
pośredniczenia w płatnościach między firmami internetowymi a ich klientami. Wiele z tych firm
zajmujących się przetwarzaniem płatności jest stosunkowo nowych, a obsługa danych finansowych
każdej osoby jest bardzo delikatna. Dodatkowo szybkie wyszukiwanie w Internecie pozwoli
wygenerować raporty zarówno od zadowolonych, jak i niezadowolonych klientów dla prawie
wszystkich tych firm. Z tych powodów nie polecamy żadnej konkretnej firmy zewnętrznej. Zamiast tego
wymieniamy niektóre firmy, które obecnie świadczą te usługi, a następnie przedstawiono niektóre z
ich funkcji na przykładzie systemu PayPal. Dowiesz się, jak zintegrować PayPal z TShirtShop w
pierwszych dwóch fazach rozwoju. W tej Części:
• Dowiesz się, jak utworzyć nowe konto Standard płatności za pośrednictwem witryny PayPal.
• Dowiesz się, jak zintegrować system PayPal w pierwszej fazie rozwoju, w której potrzebny jest koszyk
na zakupy i niestandardowy mechanizm realizacji transakcji.
• Dowiesz się, jak zintegrować system PayPal w fazie II rozwoju, w której będziesz mieć swój własny
koszyk, dzięki czemu poprowadzisz użytkownika bezpośrednio do strony płatności.
Biorąc pod uwagę dostawców usług płatności internetowych
Spójrz na tę listę witryn internetowych dostawców usług płatności internetowych. To zróżnicowana
grupa, a każda z nich ma swoje zalety. Niektórzy dostawcy przekazują pieniądze od osoby do osoby,
gdzie płatności muszą być weryfikowane ręcznie; inne oferują zaawansowaną integrację z Twoją
witryną internetową. Niektórzy pracują w dowolnym miejscu na świecie, podczas gdy inni pracują tylko
w jednym kraju. Poniższa lista nie jest kompletna. Możesz znaleźć wiele innych takich firm, wyszukując
w Google „dostawcy usług płatności internetowych”.
• 2Zamówienie: http://www.2checkout.com
• AnyPay: http://www.anypay.com
• CCNow: http://www.ccnow.com
• Przelew elektroniczny: http://www.electronictransfer.com
• Moneybookers: http://www.moneybookers.com
• Karty MultiCard: http://www.multicards.com
• Płatność przez Internet: http://www.paybyweb.com
• Paymate: https://www.paymate.com.au
• PayPal: http://www.paypal.com
• PaySystems: http://www.paysystems.com
• ProPay: http://www.propay.com

• QuickPayPro: http://www.quickpaypro.com
• WorldPay: http://www.worldpay.com
Oprócz popularności, PayPal oferuje usługi, które bardzo dobrze pasują do naszej witryny internetowej
w pierwszych dwóch fazach rozwoju. PayPal jest dostępny w wielu krajach - najbardziej aktualną listę
można znaleźć na stronie http://www.paypal.com. W pierwszej fazie rozwoju (obecnej fazie), w której
dostępny jest tylko katalog produktów, który można przeszukiwać, z zaledwie kilkoma wierszami kodu
HTML, PayPal umożliwia dodanie koszyka na zakupy z funkcją kasy. W drugiej fazie rozwoju, w której
zaimplementujesz własny koszyk na zakupy, system PayPal ma funkcję o nazwie Zakupy pojedynczych
przedmiotów, której można użyć do wysłania odwiedzającego bezpośrednio na stronę płatności bez
pośredniego koszyka na zakupy. Aby zapoznać się z podsumowaniem funkcji oferowanych przez
PayPal, przejdź w przeglądarce na stronę http://www.paypal.com i kliknij łącze Usługi handlowców. Ta
strona zawiera kilka innych przydatnych łączy, które pokażą Ci główne funkcje dostępne w systemie
PayPal.
Pierwsze kroki z PayPal
Prawdopodobnie najlepszy opis tej usługi znajduje się na jej stronie internetowej: „PayPal to system
oparty na koncie, który pozwala każdemu, kto ma adres e-mail, bezpiecznie wysyłać i odbierać
płatności online za pomocą karty kredytowej lub konta bankowego”. Zamiast płacić bezpośrednio
sprzedawcy, odwiedzający płaci PayPal za pomocą karty kredytowej lub konta bankowego. Następnie
firma handlowa używa swojego konta PayPal, aby uzyskać pieniądze otrzymane od klientów. W chwili
pisania tego tekstu utworzenie nowego konta PayPal nie wiąże się z żadnymi kosztami, a usługa jest
bezpłatna dla kupującego. Opłaty związane z otrzymywaniem pieniędzy są pokazane na stronie
http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_display-fees-outside.
LINKI I ZASOBY PAYPAL
Sprawdź te zasoby, jeśli potrzebujesz więcej informacji niż ten krótki rozdział:
• Podręcznik integracji Płatności za pośrednictwem witryny internetowej zawiera informacje zawarte
wcześniej w oddzielnych podręcznikach, takich jak podręcznik Koszyk i Podręcznik natychmiastowego
powiadamiania o płatnościach. Pobierz go na :
https://www.paypal.com/en_US/pdf/PP_WebsitePaymentsStandard_ IntegrationGuide.pdf.
• Sieć programistów PayPal jest oficjalnym źródłem informacji dla programistów PayPal, do którego
można uzyskać dostęp pod adresem https://www.paypal.com/pdn.
• PayPalDev, według witryny, jest niezależnym forum dla programistów PayPal. Uzyskaj do niego
dostęp pod adresem http://www.paypaldev.org/. Znajdziesz tu również liczne łącza do różnych
zasobów PayPal.
W poniższym ćwiczeniu utworzysz nowe konto PayPal i zintegrujesz je z TShirtShop (kroki tworzenia
konta PayPal są również opisane bardziej szczegółowo we wspomnianych wcześniej podręcznikach
PayPal).
Ćwiczenie: Tworzenie konta PayPal
1. Przejdź do http://www.paypal.com za pomocą swojej ulubionej przeglądarki internetowej.
2. Kliknij łącze Zarejestruj się.

3. PayPal obsługuje trzy typy kont: Osobiste, Premier i Biznes. Aby otrzymywać płatności kartą
kredytową, musisz otworzyć konto Premier lub Business. Wybierz swój kraj z pola kombi i kliknij
Kontynuuj.
4. Podaj wszystkie wymagane informacje, a otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o ponowne
odwiedzenie witryny PayPal w celu potwierdzenia wprowadzonych danych.
Jak to działa: konto PayPal
Po skonfigurowaniu konta PayPal podany adres e-mail będzie Twoim identyfikatorem PayPal. W
ramach usługi PayPal dostępnych jest wiele funkcji - ponieważ strona jest łatwa w obsłudze, a wiele
funkcji nie wymaga wyjaśnień, nie będziemy tutaj wszystkiego opisywać. Pamiętaj, że witryny takie jak
PayPal są przeznaczone dla Twojej firmy, więc z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania.
Zobaczmy teraz, jak faktycznie możesz korzystać z nowego konta w witrynie internetowej.
Integracja koszyka na zakupy PayPal i realizacji transakcji
Pierwszym etapem jest integracja funkcji koszyka i kasy z PayPal. W drugiej fazie rozwoju, po
utworzeniu własnego koszyka na zakupy, będziesz musiał polegać wyłącznie na mechanizmie realizacji
transakcji PayPal. Aby akceptować płatności, musisz dodać dwa ważne elementy do części interfejsu
użytkownika witryny: przyciski Dodaj do koszyka dla każdego produktu oraz przycisk Wyświetl koszyk
gdzieś na stronie. PayPal sprawia, że dodanie tych przycisków to bułka z masłem. Funkcjonalność tych
przycisków jest realizowana za pomocą bezpiecznych łączy do witryny internetowej PayPal, które
można zaimplementować jako formularze lub specjalnie spreparowane adresy URL. Przyjrzyjmy się
obu metodom. Poniżej znajduje się przykład użycia formularzy reprezentujących przycisk Dodaj do
koszyka dla produktu o nazwie Koszulka Jemioła, który kosztuje 17,99 USD:
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"
method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart" />
<input type="hidden" name="business" value="youremail@example.com" />
<input type="hidden" name="item_name" value="Mistletoe T-Shirt" />
<input type="hidden" name="on0" value="Size" />
<select name="os0">
<option value="S">S</option>
<option value="M">M</option>
<option value="L">L</option>
<option value="XL">XL</option>
<option value="XXL">XXL</option>
</select>
<input type="hidden" name="on1" value="Color" />
<select name="os1">

<option value=" White">White</option>
<option value=" Black">Black</option>
<option value="Red">Red</option>
<option value="Orange">Orange</option>
<option value="Yellow">Yellow</option>
<option value="Green">Green</option>
<option value="Blue">Blue</option>
<option value="Indigo">Indigo</option>
<option value="Purple">Purple</option>
</select>
<input type="hidden" name="amount" value="17.99" />
<input type="hidden" name="currency_code" value="USD" />
<input type="hidden" name="add" value="1" />
<input type="hidden" name="shopping_url"
value="http://www.example.com/mistletoe-t-shirt-p84/" />
<input type="hidden" name="return" value="http://www.example.com" />
<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://www.example.com" />
<input type="submit" name="submit" value="Add to Cart" />
</form>
Jeśli załadujesz ten formularz w przeglądarce internetowej, otrzymasz formularz podobny do tego
pokazanego na rysunku

Wskazówka : chociaż nie będziemy ich używać w naszej witrynie, dobrze jest wiedzieć, że PayPal
udostępnia generatory przycisków oparte na określonych przez Ciebie danych (takich jak nazwa
produktu i cena produktu), dając blok kodu HTML podobny do pokazanego wcześniej.

Tak, wytworzenie linku Dodaj do koszyka jest tak proste! Pola formularza oprócz on0, os0, on1 i os1
mają predefiniowane znaczenie, a ich nazwy nie wymagają wyjaśnień. Elementy on0 i os0 oraz on1 i
os1 mogą służyć do definiowania niestandardowych atrybutów produktu; w naszym przypadku
użyliśmy ich do zdefiniowania rozmiaru i koloru. Pamiętaj, że PayPal akceptuje maksymalnie dwa
atrybuty, więc nie możesz dodać ich więcej. Najważniejszym parametrem jest biznes, którym musi być
adres e-mail podany podczas rejestracji konta PayPal (adres e-mail, na który zostaną przesłane
pieniądze). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Przewodnikiem integracji standardowych
płatności za pośrednictwem witryny PayPal. O tym, jak pokonać ten limit atrybutów, omówimy później.
Alternatywnie możesz utworzyć adresy URL Dodaj do koszyka bez korzystania z formularzy. Jest to
szczególnie przydatne, gdy przycisk Dodaj do koszyka jest już zawarty w formularzu, ponieważ HTML
nie obsługuje formularzy zagnieżdżonych. Używając adresów URL Dodaj do koszyka zamiast
formularzy, musisz określić wartości atrybutów jako parametry ciągu zapytania. Oto przykład:
https://www.paypal.com/cgibin/webscr?cmd=_cart&business=yourmail@example.com&item_name=Mistletoe+TShirt&on0=Size&os0=S&on1=Color&os1=White&amount=17.99&currency_code=USD&add=1&cance
l_return=http://www.example.com&shopping_url=http://www.example.com/mistletoe-t-shirtp84/&return=http://www.example.com
Uwaga : używając ciągu zapytania adresu URL do przekazywania informacji do serwera, należy
starannie zakodować wartości parametrów. Na przykład, aby przekazać ciąg „Koszulka Jemioła” jako
parametr adresu URL, należy zakodować spację, która nie jest dozwolonym znakiem adresu URL.
Spacja może być zakodowana jako %20 lub +. PHP wygodnie udostępnia funkcję urlencode(), której
możemy użyć do kodowania ciągów w celu włączenia adresu URL.
Wczytanie tego adresu URL w przeglądarce internetowej spowoduje przejście do strony koszyka
PayPal, takiej jak ta pokazana na rysunku

Uwaga : Otrzymując płatność należy dokładnie sprawdzić, czy otrzymana kwota odpowiada sumie
zamówionych produktów. Ponieważ wszystkie dane koszyka na zakupy są przekazywane za
pośrednictwem formularzy lub adresów URL, każdemu bardzo łatwo jest dodać fałszywy produkt do
koszyka lub istniejący produkt ze zmodyfikowaną ceną. Można to zrobić po prostu, tworząc jeden z

tych łączy PayPal Dodaj do koszyka i przechodząc do niego. Możesz przeczytać szczegółowy artykuł na
temat tego problemu pod adresem http://www.alphabetware.com/pptamper.asp.
Korzystając z adresów URL koszyka na zakupy, takich jak PayPal, musisz kontrolować długość nazw i
atrybutów produktów, chociaż jest mało prawdopodobne, że otrzymasz adresy URL, które są tak
długie, że nie mogą być obsługiwane przez przeglądarki internetowe. Strona pod adresem
http://www.boutell.com/newfaq/misc/urllength.html
przedstawia
interesującą
analizę
maksymalnych długości adresów URL akceptowanych przez najpopularniejsze przeglądarki
internetowe. W przypadku TShirtShop użyjemy formularzy do utworzenia przycisku Wyświetl koszyk i
adresów URL, aby utworzyć przyciski Dodaj do koszyka. Możesz zobaczyć te przyciski na rysunku

Aby przezwyciężyć ograniczenie PayPal dotyczące dwóch atrybutów na produkt, wszystkie wartości
atrybutów produktów umieszczamy w jednym atrybucie PayPal. Wartością tego atrybutu PayPal byłby
tekst zawierający atrybuty wybranego produktu, więc odwiedzający zobaczy te dane w koszyku PayPal.
Spójrz w przyszłość na Rysunek, aby zobaczyć, jak to działa. Aby zaimplementować tę funkcję,
ponieważ nie możemy użyć formularza PayPal do dodawania produktów, system działa w następujący
sposób:
1. Nasze przyciski Dodaj do koszyka przesyłają formularz do naszej własnej aplikacji, do linku takiego
jak http://localhost/tshirtshop/add-product-65/.
2. Adres URL jest przepisany przez mod_rewrite na adres URL taki jak index.php?AddProduct=65.
3. index.php tworzy atrybut PayPal, którego wartość sumuje atrybuty wybrane przez odwiedzającego
dla produktu. Nowa wartość atrybutu będzie wyglądać jak Rozmiar/Kolor: S/Biały, ale zostanie
automatycznie wygenerowana, aby pomieścić dowolną liczbę atrybutów.
4. Adres URL Dodaj do koszyka PayPal jest tworzony przy użyciu nowo utworzonego atrybutu.
5. Na koniec odwiedzający jest przekierowywany za pomocą kodu statusu 302 do nowego adresu URL.

Podsumowując te zasady: po kliknięciu przycisku Dodaj do koszyka przeglądarka odwiedzającego
otrzyma przekierowanie 302 do adresu URL Dodaj do koszyka PayPal. Następnie załaduje ten adres
URL, który przeniesie użytkownika do koszyka PayPal, jak pokazano na rysunku

Teraz, gdy masz już podstawową wiedzę na temat etapów, zaimplementujmy ten kod w ćwiczeniu.
Ćwiczenie: integracja koszyka PayPal i niestandardowej realizacji transakcji
1. Otwórz config.php z folderu include i dodaj następujące deklaracje stałych:
// PayPal configuration
define('PAYPAL_URL', 'https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr');
define('PAYPAL_EMAIL', 'youremail@example.com');
define('PAYPAL_CURRENCY_CODE', 'USD');
define('PAYPAL_RETURN_URL', 'http://www.example.com');
define('PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL', 'http://www.example.com');
Przestroga : Upewnij się, że zastąpiłeś swójemail@example.com adresem e-mail podanym podczas
tworzenia konta PayPal! Musisz podać poprawny adres e-mail, jeśli chcesz, aby pieniądze trafiły na
Twoje konto! Zastąp też oba wystąpienia www.example.com adresem swojego sklepu e-commerce.
2. Otwórz Presentation/products_list.php i dodaj podświetlony kod na końcu metody init(), jak
pokazano:
// Build links for product details pages
for ($i = 0; $i < count($this->mProducts); $i++)
{

$this->mProducts[$i]['link_to_product'] =
Link::ToProduct($this->mProducts[$i]['product_id']);
if ($this->mProducts[$i]['thumbnail'])
$this->mProducts[$i]['thumbnail'] =
Link::Build('product_images/' . $this->mProducts[$i]['thumbnail']);
// Create the Add to Cart link
$this->mProducts[$i]['link_to_add_product'] =
Link::ToAddProduct($this->mProducts[$i]['product_id']);
$this->mProducts[$i]['attributes'] =
Catalog::GetProductAttributes($this->mProducts[$i]['product_id']);
}
}
3. Otwórz products_list.tpl z folderu prezentacji/szablonów i zmodyfikuj go, jak pokazano:
<p class="section">
Price:
{if $obj->mProducts[k].discounted_price != 0}
<span class="old-price">{$obj->mProducts[k].price}</span>
<span class="price">{$obj->mProducts[k].discounted_price}</span>
{else}
<span class="price">{$obj->mProducts[k].price}</span>
{/if}
</p>
{* The Add to Cart form *}
<form class="add-product-form" target="_self" method="post"
action="{$obj->mProducts[k].link_to_add_product}">
{* Generate the list of attribute values *}
<p class="attributes">
{* Parse the list of attributes and attribute values *}
{section name=l loop=$obj->mProducts[k].attributes}
{* Generate a new select tag? *}
{if $smarty.section.l.first ||

$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name !==
$obj->mProducts[k].attributes[l.index_prev].attribute_name}
{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name}:
<select name="attr_{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name}">
{/if}
{* Generate a new option tag *}
<option value="{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_value}">
{$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_value}
</option>
{* Close the select tag? *}
{if $smarty.section.l.last ||
$obj->mProducts[k].attributes[l].attribute_name !==
$obj->mProducts[k].attributes[l.index_next].attribute_name}
</select>
{/if}
{/section}
</p>
{* Add the submit button and close the form *}
<p>
<input type="submit" name="submit" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
</td>
{if $smarty.section.k.index % 2 != 0 && !$smarty.section.k.first ||
$smarty.section.k.last}
</tr>
{/if}
4. W Presentation/link.php zmodyfikuj metodę CheckRequest() zaraz na początku, jak pokazano:
// Redirects to proper URL if not already there
public static function CheckRequest()
{

$proper_url = '';
if (isset ($_GET['Search']) || isset($_GET['SearchResults']) ||
isset ($_GET['AddProduct']))
{
return ;
}
5. Ponadto w pliku link.php dodaj następującą metodę na końcu klasy Link:
// Create an Add to Cart link
public static function ToAddProduct($productId)
{
return self::Build('index.php?AddProduct=' . $productId);
}
6. Teraz otwórz product.php z folderu prezentacji i dodaj podświetlony kod do metody init() klasy
Product:
$this->mProduct['attributes'] =
Catalog::GetProductAttributes($this->mProduct['product_id']);
$this->mLocations = Catalog::GetProductLocations($this->_mProductId);
// Create the Add to Cart link
$this->mProduct['link_to_add_product'] =
Link::ToAddProduct($this->_mProductId);
// Build links for product departments and categories pages
for ($i = 0; $i < count($this->mLocations); $i++)
{
$this->mLocations[$i]['link_to_department'] =
Link::ToDepartment($this->mLocations[$i]['department_id']);
7. W product.tpl z folderu prezentacja/szablony dodaj podświetlony kod, który dodaje przycisk Dodaj
do koszyka na stronie produktu:
<p class="section">
Price:
{if $obj->mProduct.discounted_price != 0}
<span class="old-price">{$obj->mProduct.price}</span>
<span class="price">{$obj->mProduct.discounted_price}</span>

{else}
<span class="price">{$obj->mProduct.price}</span>
{/if}
</p>
{* The Add to Cart form *}
<form class="add-product-form" target="_self" method="post"
action="{$obj->mProduct.link_to_add_product}">
{* Generate the list of attribute values *}
<p class="attributes">
{* Parse the list of attributes and attribute values *}
{section name=k loop=$obj->mProduct.attributes}
{* Generate a new select tag? *}
{if $smarty.section.k.first ||
$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name !==
$obj->mProduct.attributes[k.index_prev].attribute_name}
{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name}:
<select name="attr_{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name}">
{/if}
{* Generate a new option tag *}
<option value="{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_value}">
{$obj->mProduct.attributes[k].attribute_value}
</option>
{* Close the select tag? *}
{if $smarty.section.k.last ||
$obj->mProduct.attributes[k].attribute_name !==
$obj->mProduct.attributes[k.index_next].attribute_name}
</select>
{/if}
{/section}
</p>
{* Add the submit button and close the form *}

<p>
<input type="submit" name="submit" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
{if $obj->mLinkToContinueShopping}
<a href="{$obj->mLinkToContinueShopping}">Continue Shopping</a>
{/if}
8. W store_front.php z folderu prezentacji dodaj podświetlony kod do klasy StoreFront, jak pokazano:
// Page title
public $mPageTitle;
// PayPal continue shopping link
public $mPayPalContinueShoppingLink;
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mLinkToIndex = Link::ToIndex();
}
public function init()
{
// Create "Continue Shopping" link for the PayPal shopping cart
if (!isset ($_GET['AddProduct']))
{
/* Store the current request needed for the paypal
continue shopping functionality */
$_SESSION['paypal_continue_shopping'] =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '',
$_SERVER['REQUEST_URI']));
$this->mPayPalContinueShoppingLink =
$_SESSION['paypal_continue_shopping'];
}
// If Add to Cart was clicked, prepare PayPal variables

else
{
// Clean output buffer
ob_clean();
$product_id = 0;
// Get the product ID to be added to cart
if (isset ($_GET['AddProduct']))
$product_id = (int)$_GET['AddProduct'];
else
trigger_error('AddProduct not set');
$selected_attribute_groups = array ();
$selected_attribute_values = array ();
// Get selected product attributes if any
foreach ($_POST as $key => $value)
{
// If there are fields starting with "attr_" in the POST array
if (substr($key, 0, 5) == 'attr_')
{
// Get the selected attribute name and value
$selected_attribute_groups[] = substr($key, strlen('attr_'));
$selected_attribute_values[] = $_POST[$key];
}
}
// Get product info
$product = Catalog::GetProductDetails($product_id);
// Build the PayPal url to add the product to cart
$paypal_url = PAYPAL_URL . '?cmd=_cart&business=' . PAYPAL_EMAIL .
'&item_name=' . rawurlencode($product['name']);
if (count($selected_attribute_groups) > 0)
$paypal_url .= '&on0=' . implode('/', $selected_attribute_groups) .
'&os0=' . implode('/', $selected_attribute_values);

$paypal_url .=
'&amount=' . ($product['discounted_price'] == 0 ?
$product['price'] : $product['discounted_price']) .
'&currency_code=' . PAYPAL_CURRENCY_CODE . '&add=1' .
'&shopping_url=' .
rawurlencode($_SESSION['paypal_continue_shopping']) .
'&return=' . rawurlencode(PAYPAL_RETURN_URL) .
'&cancel_return=' . rawurlencode(PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL);
// Redirect to the PayPal cart page
header('HTTP/1.1 302 Found');
header('Location: ' . $paypal_url);
// Clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
exit();
}
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
9. Otwórz store_front.tpl z folderu prezentacji/szablonów i dodaj kod dla przycisku Wyświetl koszyk,
jak pokazano:
<div class="yui-b">
{include file="search_box.tpl"}
{include file="departments_list.tpl"}
{include file=$obj->mCategoriesCell}
<div class="view-cart">
<form target="_self" method="post"
action="{$smarty.const.PAYPAL_URL}">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart" />
<input type="hidden" name="business"

value="{$smarty.const.PAYPAL_EMAIL}" />
<input type="hidden" name="display" value="1" />
<input type="hidden" name="shopping_url"
value="{$obj->mPayPalContinueShoppingLink}" />
<input type="hidden" name="return"
value="{$smarty.const.PAYPAL_RETURN_URL}" />
<input type="hidden" name="cancel_return"
value="{$smarty.const.PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL}" />
<input type="submit" name="view_cart" value="View Cart" />
</form>
</div>
</div>
10. Dodaj następujące style do pliku styles/tshirtshop.css:
div.yui-b div form.add-product-form
{
margin: 0;
padding: 0;
}
.add-product-form p
{
margin: 0;
padding: 0 0 10px 0;
}
.view-cart
{
padding: 10px;
text-align: center;
}
11. Załaduj TShirtShop w przeglądarce i kliknij jeden z przycisków Dodaj do koszyka lub kliknij przycisk
Wyświetl koszyk. Powinieneś otrzymać koszyk PayPal, który wygląda jak na rysunku powyżej.
Poeksperymentuj z koszykiem PayPal, aby sprawdzić, czy działa zgodnie z reklamą.
Jak to działa: integracja z PayPal

Napisałeś sporo kodu, ale teraz wszyscy Twoi goście to potencjalni klienci! Mogą korzystać z koszyka
PayPal, aby kupować Twoje produkty! Aby wdrożyć tę funkcję, najpierw utworzyłeś przyciski Dodaj do
koszyka na listach produktów. Zmodyfikowałeś prezentację/
products_list.php, aby dodać adresy URL Dodaj do koszyka do każdego produktu:
$this->mProducts[$i]['link_to_add_product'] =
Link::ToAddProduct($this->mProducts[$i]['product_id']);
Then you modified the template file by adding the buttons:
<form class="add-product-form" target="_self" method="post"
action="{$obj->mProducts[k].link_to_add_product}">
...
<p>
<input type="submit" name="submit" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
Wdrożyłeś podobne zmiany do product.php i product.tpl, aby utworzyć przyciski Dodaj do koszyka na
stronach szczegółów produktu. Aby zobaczyć, co się dzieje po kliknięciu jednego z tych przycisków,
użyliśmy wtyczki Firefox LiveHTTPHeaders. Na rysunku 9-5 podświetliliśmy adres URL ładowany po
kliknięciu przycisku oraz adres URL, na który zostało przekierowane 302 żądanie.
Po dokonaniu przez klienta płatności w serwisie internetowym, na adres e-mail zarejestrowany w
systemie PayPal oraz do klienta wysyłane jest powiadomienie e-mail. Twoje konto PayPal będzie
odzwierciedlać płatność, a informacje o transakcji możesz wyświetlić w historii konta lub jako część
dziennika transakcji historii. Po potwierdzeniu płatności przez PayPal możesz wysłać produkty do
klienta. Jeśli zdecydujesz się korzystać z systemu PayPal we własnej witrynie internetowej, zapoznaj się
ze wszystkimi jego funkcjami. Na przykład możesz nauczyć PayPal automatycznego obliczania kosztów
wysyłki i podatku dla każdego zamówienia.
Korzystanie z funkcji zakupów pojedynczych przedmiotów w systemie PayPal
Zakupy pojedynczych przedmiotów to funkcja systemu PayPal, która umożliwia kierowanie
użytkownika bezpośrednio do strony płatności zamiast do koszyka PayPal. Koszyk PayPal stanie się
bezużyteczny w rozdziale 12, w którym utworzysz własny koszyk. W rozdziale 14 zaimplementujesz
przycisk Złóż zamówienie w koszyku, który zapisuje zamówienie w bazie danych i przekazuje je na
stronę płatności PayPal. Aby wywołać stronę płatności PayPal (z pominięciem koszyka PayPal),
przekierowujesz do następującego łącza:
https://www.paypal.com/cgibin/webscr?cmd=_xclick&business=youremail@example.com&item_name=Order#123&item_numbe
r=123&amount=123&currency_code=USD&return=www.example.com&cancel_return=www.exampl
e.com
Wskazówka: w trzeciej fazie rozwoju stworzysz własny, kompletny system obsługi zamówień, w którym
będziesz przetwarzać transakcje kartą kredytową.

Podczas implementacji Zakupów pojedynczych przedmiotów w systemie PayPal w rozdziale 14
będziesz używać kodu, który wygląda jak poniższy fragment kodu, aby utworzyć adres URL strony
Zakupy pojedynczych przedmiotów w systemie PayPal:
// Calculate the total amount for the shopping cart
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();
// If the Place Order button was clicked ...
if(isset ($_POST['place_order']))
{
// Create the order and get the order ID
$order_id = ShoppingCart::CreateOrder();
// This will contain the PayPal link
$redirect =
PAYPAL_URL . '&item_name=TShirtShop Order ' . urlencode('#') . $order_id .
'&item_number=' . $order_id .
'&amount=' . $this->mTotalAmount .
'&currency_code=' . PAYPAL_CURRENCY_CODE .
'&return=' . PAYPAL_RETURN_URL .
'&cancel_return=' . PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL;
// Redirection to the payment page
header('Location: ' . $redirect);
exit();
}
Podsumowanie
Zobaczyłeś, jak zintegrować system PayPal z witryną handlu elektronicznego - proste rozwiązanie
płatnicze, które wybiera wiele małych firm, aby nie musiały samodzielnie przetwarzać danych karty
kredytowej lub płatności. Najpierw wymieniliśmy niektóre alternatywy dla PayPal, zanim
przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia nowego konta PayPal. Następnie omówiliśmy, jak
zintegrować PayPal w fazie I i II rozwoju, najpierw omawiając koszyk na zakupy, niestandardowy
mechanizm realizacji transakcji.

Administracja katalogiem: działy i kategorie
W poprzednich częściach pracowałeś z informacjami katalogowymi, które już istniały w bazie danych.
Prawdopodobnie sam wstawiłeś jakieś rekordy, a może pobrałeś informacje o dziale, kategorii i
produkcie. Oczywiście oba sposoby są nie do zaakceptowania w przypadku prawdziwej witryny
internetowej, więc musisz napisać trochę kodu, aby umożliwić łatwe zarządzanie danymi. To
powiedziawszy, ostatni szczegół, o który należy zadbać przed uruchomieniem strony internetowej to
stworzyć swój interfejs administracyjny. Chociaż odwiedzający nigdy nie zobaczą tej części, jest to klucz
do dostarczenia wysokiej jakości witryny internetowej Twojemu klientowi. W tej i następnej części
zaimplementujesz stronę administracyjną katalogu. Dzięki tej funkcji ukończysz pierwszy etap rozwoju
swojej strony internetowej! Ponieważ tę stronę można zaimplementować na wiele sposobów,
wymagana jest poważna dyskusja z klientem, aby uzyskać konkretną listę wymaganych funkcji. W
naszym przypadku wdrożymy panel kontrolny pozwalający na zarządzanie działami serwisu,
kategoriami, produktami oraz atrybutami produktów. Zajmujemy się administrowaniem działami i
kategoriami, resztę zostawiając do Części 11. Dokładniej, stworzymy funkcje, które pozwalają na
• Dodawanie i usuwanie działów
• Modyfikowanie informacji o istniejących działach (nazwa i opis)
• Przeglądanie listy kategorii należących do działu
• Dodawanie i usuwanie kategorii
• Edycja informacji o istniejących kategoriach (nazwa i opis)
Aby zabezpieczyć poufne strony witryny, takie jak sekcja administracyjna, wykonaj również
następujące czynności:
• Zaimplementuj formularz logowania, w którym administrator musi podać nazwę użytkownika i hasło.
• Dowiedz się, jak zabezpieczyć formularz logowania i strony administracyjne za pomocą protokołu
SSL.
Podgląd strony administracyjnej katalogu
Chociaż długa lista celów może początkowo wydawać się onieśmielająca, będą one łatwe do
wdrożenia. Omówiliśmy już większość teorii w poprzednich częściach, ale tu dowiesz się całkiem sporo.
Pierwszym krokiem do stworzenia strony administracyjnej katalogu jest stworzenie mechanizmu
logowania, który zostanie zaimplementowany jako prosta strona logowania, którą można zobaczyć na
rysunku.

Następnie budujesz część zarządzającą witryny (powszechnie nazywaną panelem sterowania), tworząc
jej stronę główną (admin.php), powiązany z nią szablon (store_admin.tpl), szablon menu głównego
(admin_menu.tpl) używany do poruszaj się po różnych sekcjach administracyjnych, które rozszerzymy
w następnych rozdziałach, szablon złożony do zarządzania uwierzytelnianiem (admin_login) oraz dwa
szablony złożone do administrowania katalogiem (admin_departments i admin_categories). Po
zalogowaniu administratorowi prezentowana jest lista działów (generowana przez szablon
admin_departments Smarty, który jest ładowany ze strony głównej administracji admin.php), jak
pokazano na rysunku. Tutaj administrator może:
• Edytować nazwę lub opis działu, klikając przycisk Edytuj.
• Wyświetlić kategorie należące do działu, klikając przycisk Edytuj kategorie.
• Całkowicie usunąć dział z bazy danych, klikając przycisk Usuń (działa to tylko wtedy, gdy dział nie ma
powiązanych kategorii).

Po kliknięciu przycisku Edytuj odpowiedni wiersz z tabeli przechodzi w tryb edycji, a jego pola stają się
edytowalne, jak pokazano na rysunku. Ponadto, jak widać, zamiast przycisku Edytuj dostępne są
przyciski Aktualizuj i Anuluj. Kliknięcie Aktualizuj przesyła zmiany do bazy danych, natomiast kliknięcie
Anuluj po prostu wychodzi z trybu edycji i przywraca pierwotny stan tabeli danych.

Administrator może dodawać nowe działy, wprowadzając nazwę i opis nowego działu w pola tekstowe
pod tabelą i klikając przycisk Dodaj. Gdy administrator kliknie przycisk Edytuj kategorie, strona
admin.php jest ponownie ładowana z dodatkowym parametrem w ciągu zapytania: DepartmentId. Ten
parametr mówi admin.php, aby załadował szablon admin_categories Smarty, który pozwala
administratorowi edytować kategorie należące do wybranego działu

Ta strona działa podobnie do tej dla działów redakcyjnych. Otrzymasz również link („powrót do
działów”), który przeniesie Cię z powrotem do strony administracyjnej działu. Logika nawigacji między
stronami administracyjnymi działu, kategorii i produktu odbywa się za pomocą parametrów ciągu
zapytania. Jak widać na rysunku , po wybraniu działu jego identyfikator jest dołączany do ciągu
zapytania. Użyłeś tej techniki również podczas tworzenia strony index.php. Tam zdecydowałeś, który
skomponowany szablon ma zostać załadowany (w czasie wykonywania) przez analizowanie
parametrów ciągu zapytania. Część administracyjna katalogu strony składa się z admin.php i szeregu
innych plików PHP i szablonów Smarty. Będziesz budować te komponenty pojedynczo. Dla każdego
komponentu najpierw zaimplementujesz warstwę prezentacji, następnie napiszesz kod warstwy
biznesowej, a na końcu napiszesz metody warstwy danych. W kolejnych rozdziałach rozszerzysz sekcję
administracyjną witryny. W Części 11 dodasz funkcje zarządzania produktami, a w dalszych częściach
zaimplementujesz funkcje zarządzania zamówieniami i koszykiem zakupów, a także będziesz
obsługiwał poufne dane klientów, takie jak dane kart kredytowych, numery telefonów itd.
Konfigurowanie strony administracyjnej katalogu
Przed zbudowaniem jakichkolwiek stron administracyjnych musimy wprowadzić mechanizm
bezpieczeństwa ograniczający dostęp do tych stron. Tylko upoważniony personel powinien mieć
możliwość modyfikowania katalogu produktów! Bezpieczeństwo to oczywiście duży temat, a jego
złożoność w dużej mierze zależy od wartości danych, które chronisz. Chociaż nie mamy środków, aby
stworzyć tak bezpieczne środowisko, jakie wdrażają banki, na przykład tworząc sklep internetowy,
nadal ponosimy wielką odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa naszych danych i danych
naszych klientów. Nasza implementacja zabezpieczeń dotyczy tych ważnych koncepcji:
• Uwierzytelnianie: jest to proces, w którym użytkownicy są jednoznacznie identyfikowani. Typowym
sposobem identyfikacji użytkowników, który zaimplementujemy również w TShirtShop, jest
poproszenie o nazwę użytkownika i hasło.

• Autoryzacja: ta koncepcja odnosi się do procesu identyfikowania zasobów, do których
uwierzytelniony użytkownik może uzyskać dostęp, i odpowiedniego ograniczania jego dostępu. Na
przykład możesz mieć administratorów, którzy mogą tylko edytować nazwy i opisy produktów, oraz
administratorów, którzy mogą również przeglądać dane osobowe klientów. Administratorzy naszego
małego sklepu będą mieli dostęp do wszystkich zastrzeżonych obszarów, ale w miarę powiększania się
witryny możesz chcieć delegować zadania administracyjne większej liczbie pracowników, zarówno ze
względów zarządzania, jak i bezpieczeństwa.
• Bezpieczny kanał komunikacji: Oczywiście wszystkie nasze wysiłki związane z uwierzytelnianiem i
autoryzacją są daremne, jeśli hakerowi łatwo jest przeprowadzić atak typu „man-in-the-middle”, który
odnosi się do scenariusza, w którym dana osoba nasłuchuje ruchu na sieć do przechwytywania
wrażliwych danych. Taki atak może nastąpić, gdy administrator zaloguje się, podczas gdy atakujący
nasłuchuje ruchu sieciowego, aby przechwycić nazwę użytkownika i hasło administratora. Aby ustrzec
się przed tym potencjalnym problemem, stosujemy protokół HTTPS, który szyfruje przesyłane dane i
zapewnia pewien stopień poufności transmisji.
Korzystanie z bezpiecznych połączeń
HTTP nie jest bezpiecznym protokołem, a nawet jeśli Twoja witryna chroni wrażliwe obszary za pomocą
haseł (lub innych form uwierzytelniania), przesyłane dane mogą zostać przechwycone i skradzione. Aby
tego uniknąć, należy skonfigurować aplikację do pracy z połączeniami Secure Socket Layer (SSL) przy
użyciu protokołu Hypertext Transport Protocol, Secure (HTTPS). Aby móc akceptować przychodzące
połączenia HTTPS, serwer WWW musi być skonfigurowany z certyfikatem bezpieczeństwa. Certyfikaty
bezpieczeństwa to zasadniczo pary kluczy publiczno-prywatnych, podobne do tych używanych w
asynchronicznych algorytmach szyfrowania. Możesz je wygenerować samodzielnie, ale jeśli nie jesteś
zaufanym urzędem certyfikacji (takim jak VeriSign lub Thawte), ta metoda może być problematyczna.
Cyfrowo podpisane certyfikaty SSL, które nie są wydawane przez zaufane urzędy certyfikacji,
spowodują, że przeglądarki będą wątpić w Twoje bezpieczeństwo. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do
bezpiecznych stron, których certyfikat nie jest wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji,
przeglądarka wyświetli komunikat ostrzegawczy. Nie jest to katastrofalne w przypadku zabezpieczania
stron, które mają odwiedzać pracownicy Twojej firmy, ale z pewnością wpłynęłoby na zaufanie
klientów, gdyby takie ostrzeżenie pojawiło się np. podczas płacenia za zamówienie. Jeśli
skonfigurowałeś swój system za pomocą XAMPP, twój serwer sieciowy Apache jest już skonfigurowany
z certyfikatem. W przypadku scenariusza produkcyjnego musisz kupić zaufany certyfikat za
pośrednictwem swojej firmy hostingowej lub, jeśli samodzielnie zarządzasz serwerem internetowym,
uzyskać certyfikat SSL od znanej i szanowanej organizacji, która specjalizuje się w bezpieczeństwie
sieciowym, na przykład:
• VeriSign (http://www.verisign.com/)
• Thawte (http://www.thawte.com/)
• InstantSSL (http://www.instantssl.com/)
Przeglądarki internetowe mają wbudowane certyfikaty główne organizacji takich jak te i są w stanie
uwierzytelnić podpis cyfrowy dostarczonych przez nie certyfikatów SSL. Oznacza to, że nie pojawi się
żaden komunikat ostrzegawczy, a połączenie zabezpieczone SSL będzie dostępne przy minimalnym
zamieszaniu. Na przykład podczas ładowania takiego adresu URL w Operze, obok paska adresu pojawia
się mała złota kłódka. Kliknięcie tego symbolu pokazuje nazwę firmy, która zarejestrowała certyfikat
SSL.

Certyfikat, który mamy z XAMPP, wystawiony przez lokalną maszynę, nie znajduje się na liście
zaufanych dostawców certyfikatów (oczywiście). Przy tej konfiguracji przeglądarki internetowe będą
wyświetlać komunikat ostrzegawczy, taki jak ten wyświetlany przez Safari pokazany na rysunku.

Jeśli klikniesz Pokaż certyfikat, zobaczysz, że certyfikat został wystawiony przez localhost dla Apache
Friends. Apache Friends (http://www.apachefriends.org) jest twórcą pakietu XAMPP. Komunikat
ostrzegawczy, który pojawia się podczas korzystania z niezaufanego certyfikatu, różni się w zależności
od przeglądarki. W przeglądarce Internet Explorer 7 wiadomość jest jeszcze bardziej oczywista

Konfiguracja TShirtShop dla SSL
Jeśli zdecydujesz się korzystać z SSL, musisz zainstalować certyfikat SSL, jak pokazano dalej. Podczas
korzystania z SSL wskazane jest również wymuszenie dostępu do każdej wrażliwej strony przez SSL;
oznacza to, że jeśli ktoś spróbuje uzyskać dostęp do wrażliwej strony (takiej jak strona logowania) za
pośrednictwem http://, żądanie zostanie automatycznie przekierowane na adres URL https://. Jeśli
jednak chcesz odłożyć obsługę SSL i na razie skupić się na budowaniu stron administracyjnych, możesz.
Aby rozwiązanie było konfigurowalne, dodamy stałą o nazwie USE_SSL do pliku include/config.php.
Jeśli jego wartość to tak, bezpieczne obszary zostaną wymuszone do załadowania przez HTTPS; w
przeciwnym razie będą działać przez HTTP.
Uzyskanie certyfikatu SSL
Uzyskanie certyfikatu to stosunkowo bezbolesne doświadczenie. Omówimy tutaj kroki wymagane do
uzyskania certyfikatu od VeriSign, ale proces jest podobny w przypadku innych dostawców. Pełne
instrukcje są dostępne na stronie internetowej VeriSign (http://www.verisign.com/). Możesz również
uzyskać certyfikaty testowe od VeriSign, z których możesz korzystać bezpłatnie przez okres próbny.
Oto podstawowe kroki:
1. Zarejestruj się, aby otrzymać próbny certyfikat na stronie internetowej VeriSign.
2. Wygeneruj żądanie podpisania certyfikatu (CSR) na swoim serwerze sieciowym. Wiąże się to z
wypełnieniem różnych danych osobowych, w tym nazwy witryny internetowej i tak dalej. Aby to
zadziałało, musisz zainstalować moduł SSL na swoim serwerze sieciowym.
3. Skopiuj zawartość wygenerowanego CSR do systemu zgłoszeń VeriSign.
4. Wkrótce otrzymasz certyfikat od VeriSign, który należy skopiować na serwer sieciowy w celu
zainstalowania certyfikatu.
Jest w tym trochę więcej, ale jak wspomniano wcześniej, szczegółowe instrukcje są dostępne na stronie
internetowej VeriSign i nie powinieneś napotkać żadnych trudności.
Wymuszanie połączeń SSL

Po zainstalowaniu certyfikatu możesz uzyskać dostęp do dowolnych stron internetowych na swoim
serwerze internetowym za pomocą połączenia SSL, po prostu zastępując http:// część adresu URL
używanego do uzyskiwania dostępu do strony na https:// (zakładając, że zapora jest skonfigurowany
tak, aby zezwalał na połączenie SSL, które domyślnie używa portu 443). Oczywiście nie potrzebujesz
połączeń SSL dla wszystkich obszarów witryny. Jeśli dostęp do strony można uzyskać tylko za
pośrednictwem protokołu HTTPS, należy pamiętać o dwóch szczegółach:
• Wyszukiwarki nie indeksują lokalizacji HTTPS.
• Dostarczanie stron przez HTTPS zużywa zasoby serwera WWW, który musi szyfrować przesyłane
dane.
Masz więc dwa solidne powody, dla których powinieneś wymusić połączenia HTTPS tylko dla
wrażliwych obszarów swojej witryny. W tym rozdziale wymusimy SSL dla strony logowania
administratora i dla stron administracyjnych Twojej witryny (w późniejszych rozdziałach, gdy sami
będziemy obsługiwać płatności, będziemy również chcieli wymusić SSL dla kasy, logowania klienta,
rejestracja klienta i inne strony administracyjne). Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie żądania do
skryptu administracyjnego (admin.php) są wykonywane przez HTTPS, wystarczy dodać ten kod na
początku prezentacji/store_admin.php:
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mSiteUrl = Link::Build('', 'https');
// Enforce page to be accessed through HTTPS if USE_SSL is on
if (USE_SSL == 'yes' && getenv('HTTPS') != 'on')
{
header ('Location: https://' . getenv('SERVER_NAME') .
getenv('REQUEST_URI'));
exit();
}
}
Zauważ, że bezpieczne połączenie nie jest wymuszane, jeśli stała USE_SSL zdefiniowana w
include/config.php jest ustawiona na no. Ustawienie stałej na no może być przydatne podczas
tworzenia strony internetowej, jeśli nie masz dostępu do prawdziwego serwera obsługującego SSL.
Administratorzy uwierzytelniania
Ponieważ chcesz, aby tylko niektórzy użytkownicy mieli dostęp do strony administracyjnej katalogu,
musisz zaimplementować mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji, który kontroluje dostęp do
poufnych stron w witrynie. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do strony administracyjnej
katalogu, powinni najpierw dokonać uwierzytelnienia. Gdy już wiesz, kim jest użytkownik, decydujesz,
czy ma on uprawnienia dostępu do strony administracyjnej. Na tym etapie będziemy mieć tylko dwa
rodzaje użytkowników: anonimowych użytkowników, którzy regularnie odwiedzają Twoją witrynę,

oraz administratorów, którzy mają dostęp do części administracyjnych witryny (w dalszej części książki
umożliwisz odwiedzającym tworzenie kont w Twojej witrynie, ale jeszcze nas tam nie ma). W
TShirtShop użyjesz metody uwierzytelniania zwanej uwierzytelnianiem HTTP, która pozwala
kontrolować proces logowania za pomocą formularza HTML. Po uwierzytelnieniu klienta zapisujemy
plik cookie na kliencie i używamy go do uwierzytelniania wszystkich kolejnych żądań. Jeśli plik cookie
nie zostanie znaleziony, klientowi zostanie wyświetlony formularz logowania HTML.
Uwaga: Zakładamy, że administrator uzyskuje dostęp do stron administracyjnych z klienta, który ma
włączoną obsługę plików cookie.
Kombinacje nazwy użytkownika i hasła mogą być fizycznie przechowywane na różne sposoby. Na
przykład w rozdziale 16 zobaczysz, jak przechowywać zaszyfrowane (zaszyfrowane) hasła klientów w
bazie danych.
Wskazówka : haszowanie to powszechna metoda przechowywania haseł. Wartość skrótu hasła jest
obliczana przez zastosowanie do niego funkcji matematycznej (algorytmu skrótu). Gdy użytkownik
próbuje się uwierzytelnić, hasło jest szyfrowane, a wynikowa wartość skrótu jest porównywana z
wartością skrótu oryginalnego (poprawnego) hasła. Jeżeli obie wartości są identyczne, to
wprowadzone hasło jest poprawne. Istotną właściwością algorytmu skrótu jest to, że teoretycznie nie
można uzyskać oryginalnego hasła z jego wartości skrótu (algorytm jest jednokierunkowy). W praktyce
naukowcy odkryli niedawno luki w popularnych algorytmach haszujących MD5, SHA-0 i SHA-1.
Prostszą metodą jest przechowywanie kombinacji nazwy użytkownika i hasła w pliku PHP. Ta metoda
nie jest tak elastyczna jak korzystanie z bazy danych, ale jest szybka i łatwa do wdrożenia. Podczas
przechowywania danych dotyczących nazwy użytkownika i hasła można wybrać przechowywanie hasła
w postaci zwykłego tekstu lub zaszyfrowanego tekstu za pomocą algorytmu mieszającego, takiego jak
MD5 lub SHA-1. W poniższym ćwiczeniu po prostu zapiszesz hasło w postaci zwykłego tekstu, ale
dobrze jest wiedzieć, że masz również inne opcje.
Ćwiczenie: Implementacja szkieletu strony administratora
1. Zmodyfikuj plik Presentation/templates/first_page_contents.tpl, aby dodać link do strony
administracyjnej. Pamiętaj, że dodanie tego linku jest opcjonalne, ponieważ pomaga tylko w
łatwiejszym dostępie do strony podczas tworzenia witryny. Jeśli zdecydujesz się nie dodawać linku,
pomiń ten i następny krok.
{* first_page_contents.tpl *}
{load_presentation_object filename="first_page_contents" assign="obj"}
<p class="description">
We hope you have fun developing TShirtShop, the e-commerce store from
Beginning PHP and MySQL E-Commerce: From Novice to Professional!
</p>
<p class="description">
We have the largest collection of t-shirts with postal stamps on Earth!
Browse our departments and categories to find your favorite!
</p>

<p>Access the <a href="{$obj->mLinkToAdmin}">admin page</a>.</p>
{include file="products_list.tpl"}
2. Utwórz nowy plik o nazwie first_page_contents.php w folderze prezentacji i dodaj do niego
następujący kod. Jest to niezbędne do dodania linku na stronie głównej do strony administracyjnej.
<?php
class FirstPageContents
{
public $mLinkToAdmin;
public function __construct()
{
$this->mLinkToAdmin = Link::ToAdmin();
}
}
?>
3. Utwórz nowy plik o nazwie admin.php w folderze głównym witryny (tshirtshop) i napisz w nim
następujący kod. Zauważysz, że admin.php jest dość podobny do index.php, z tą różnicą, że w
admin.php nie sprawdzamy linku przychodzącego za pomocą Link::CheckRequest() i ładujemy inny plik
szablonu.
<?php
// Activate session
session_start();
// Start output buffer
ob_start();
// Include utility files
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'error_handler.php';
// Set the error handler
ErrorHandler::SetHandler();
// Load the application page template
require_once PRESENTATION_DIR . 'application.php';
require_once PRESENTATION_DIR . 'link.php';
// Load the database handler

require_once BUSINESS_DIR . 'database_handler.php';
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
// Load Smarty template file
$application = new Application();
// Display the page
$application->display('store_admin.tpl');
// Close database connection
DatabaseHandler::Close();
// Output content from the buffer
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
?>
4. Utwórz plik szablonu Presentation/templates/store_admin.tpl, który jest ładowany z właśnie
utworzonego pliku admin.php i dodaj w nim następujący kod:
{load_presentation_object filename="store_admin" assign="obj"}
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Demo Store Admin from Beginning PHP and MySQL E-Commerce</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link href="{$obj->mSiteUrl}styles/tshirtshop.css" type="text/css"
rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<div id="doc" class="yui-t7">
<div id="bd">
<div class="yui-g">
{include file=$obj->mMenuCell}

</div>
<div class="yui-g">
{include file=$obj->mContentsCell}
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
5. Stwórz prezentację/store_admin.php i dodaj w niej następujący kod:
<?php
class StoreAdmin
{
public $mSiteUrl;
// Define the template file for the page menu
public $mMenuCell = 'blank.tpl';
// Define the template file for the page contents
public $mContentsCell = 'blank.tpl';
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mSiteUrl = Link::Build('', 'https');
// Enforce page to be accessed through HTTPS if USE_SSL is on
if (USE_SSL == 'yes' && getenv('HTTPS') != 'on')
{
header ('Location: https://' . getenv('SERVER_NAME') .
getenv('REQUEST_URI'));
exit();
}
}
public function init()
{

// If admin is not logged in, load the admin_login template
if (!(isset ($_SESSION['admin_logged'])) ||
$_SESSION['admin_logged'] != true)
$this->mContentsCell = 'admin_login.tpl';
else
{
// If admin is logged in, load the admin menu page
$this->mMenuCell = 'admin_menu.tpl';
// If logging out ...
if (isset ($_GET['Page']) && ($_GET['Page'] == 'Logout'))
{
unset($_SESSION['admin_logged']);
header('Location: ' . Link::ToAdmin());
exit();
}
}
}
}
?>
6. Dodaj stałą USE_SSL i dane logowania administratora na końcu include/config.php. Jeśli wolisz na
razie nie używać SSL, po prostu ustaw stałą USE_SSL na no. Jak widać, konto administratora nosi
domyślną nazwę tshirtshopadmin, a jego hasło to również tshirtshopadmin. W scenariuszu
produkcyjnym będziesz chciał zmienić te wartości na coś mniej oczywistego dla potencjalnego hakera.
// We enable and enforce SSL when this is set to anything else than 'no'
define('USE_SSL', 'yes');
// Administrator login information
define('ADMIN_USERNAME', 'tshirtshopadmin');
define('ADMIN_PASSWORD', 'tshirtshopadmin');

Uwaga: Jak wspomniano wcześniej, później dowiesz się o haszowaniu i pracy z haszowanymi hasłami
przechowywanymi w bazie danych. Jeśli chcesz teraz używać hashowania, musisz zapisać wartość hash
hasła w pliku konfiguracyjnym zamiast przechowywać hasło w postaci zwykłego tekstu (w tym
przypadku tshirtshopadmin). W czasie logowania porównujesz wartość hash ciągu wpisanego przez

użytkownika z wartością hash zapisaną w config.php. Wartość skrótu ciągu można obliczyć, stosując
do niego funkcję sha1 (funkcja sha1 oblicza wartość skrótu za pomocą algorytmu SHA1).
7. Teraz utworzymy skomponowany szablon admin_login, który wyświetla okno logowania. Zacznij od
utworzenia pliku Presentation/templates/admin_login.tpl, a następnie dodaj do niego następujący
kod:
{* admin_login.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_login" assign="obj"}
<div class="login">
<p class="login-title">TShirtShop Login</p>
<form method="post" action="{$obj->mLinkToAdmin}">
<p>
Enter login information or go back to
<a href="{$obj->mLinkToIndex}">storefront</a>.
</p>
{if $obj->mLoginMessage neq ""}
<p class="error">{$obj->mLoginMessage}</p>
{/if}
<p>
<label for="username">Username:</label>
<input type="text" name="username" size="35" value="{$obj->mUsername}" />
</p>
<p>
<label for="password">Password:</label>
<input type="password" name="password" size="35" value="" />
</p>
<p>
<input type="submit" name="submit" value="Login" />
</p>
</form>
</div>
8. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie admin_login.php w folderze prezentacji i wpisz
następujący kod:

<?php
// Class that deals with authenticating administrators
class AdminLogin
{
// Public variables available in smarty templates
public $mUsername;
public $mLoginMessage = '';
public $mLinkToAdmin;
public $mLinkToIndex;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Verify if the correct username and password have been supplied
if (isset ($_POST['submit']))
{
if ($_POST['username'] == ADMIN_USERNAME
&& $_POST['password'] == ADMIN_PASSWORD)
{
$_SESSION['admin_logged'] = true;
header('Location: ' . Link::ToAdmin());
exit();
}
else
$this->mLoginMessage = 'Login failed. Please try again:';
}
$this->mLinkToAdmin = Link::ToAdmin();
$this->mLinkToIndex = Link::ToIndex();
}
}
?>
9. Utwórz prezentację/templates/admin_menu.tpl i dodaj następujący kod:

{* admin_menu.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_menu" assign="obj"}
<h1>TShirtShop Admin</h1>
<p> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreAdmin}">CATALOG ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreFront}">STOREFRONT</a> |
<a href="{$obj->mLinkToLogout}">LOGOUT</a> |
</p>
10. Teraz utwórz nowy plik o nazwie admin_menu.php w folderze prezentacji i dodaj następujący kod:
<?php
class AdminMenu
{
public $mLinkToStoreAdmin;
public $mLinkToStoreFront;
public $mLinkToLogout;
public function __construct()
{
$this->mLinkToStoreAdmin = Link::ToAdmin();
$this->mLinkToStoreFront = Link::ToIndex();
$this->mLinkToLogout = Link::ToLogout();
}
}
?>
11. Otwórz plik Presentation/link.php i zmodyfikuj metodę Build() klasy Link, jak pokazano w poniższym
fragmencie kodu. Dodaje obsługę bezpiecznych łączy (HTTPS):
public static function Build($link, $type = 'http')
{
$base = (($type == 'http' || USE_SSL == 'no') ? 'http://' : 'https://') .
getenv('SERVER_NAME');
// If HTTP_SERVER_PORT is defined and different than default
if (defined('HTTP_SERVER_PORT') && HTTP_SERVER_PORT != '80' &&

strpos($base, 'https') === false)
{
// Append server port
$base .= ':' . HTTP_SERVER_PORT;
}
$link = $base . VIRTUAL_LOCATION . $link;
// Escape html
return htmlspecialchars($link, ENT_QUOTES);
}
12. Również w Presentation/link.php dodaj następujące metody na końcu klasy Link:
// Create link to admin page
public static function ToAdmin($params = '')
{
$link = 'admin.php';
if ($params != '')
$link .= '?' . $params;
return self::Build($link, 'https');
}
// Create logout link
public static function ToLogout()
{
return self::ToAdmin('Page=Logout');
}
13. Dodaj następujące style do pliku styles/tshirtshop.css:
.login {
color: #333333;
display: block;
border: 1px solid #c6e1ec;
margin: 50px auto;
width: 325px;
}

.login form p {
padding: 0 10px;
}
label {
display: block;
}
.error {
color: #ff0000;
font-size: 85%;
font-weight: bold;
}
.login-title {
background: #0590c7;
border-bottom: 2px solid #c6e1ec;
color: #ffffff;
display: block;
font-size: 93%;
font-weight: bold;
margin: 1px;
padding: 2px 10px;
}
.no-items-found {
color: #ff0000;
}
table.tss-table {
width: 100%;
}
table.tss-table th {
background: #0590c7;;
border: none;
border-bottom: 3px solid #c6e1ec;

color: #ffffff;
text-align: left;
}
table.tss-table td {
border: none;
border-bottom: 1px solid #0590c7;
}
14. Załaduj TShirtShop w swojej ulubionej przeglądarce, a zobaczysz link do strony administratora w
wiadomości powitalnej na stronie głównej. Kliknij go, a zostanie wyświetlony formularz logowania
HTML; Rysunek przedstawia komunikat, który otrzymasz, jeśli wpiszesz nieprawidłowe hasło. Po
podaniu poprawnych danych logowania (nazwa użytkownika: tshirtshopadmin, hasło:
tshirtshopadmin) zostaniesz przekierowany na stronę administracyjną katalogu, która obecnie zawiera
tylko menu główne - wkrótce to zmienimy.

Jak to działa: uwierzytelnianie administratorów
Główne komponenty utworzone w tym ćwiczeniu to:
• admin.php to punkt wejścia do części administracyjnej serwisu. Będziesz go dalej rozwijać w dalszej
części tego rozdziału. Studiując ten plik, możesz zobaczyć, że nie ma on żadnych efektów wizualnych.
Po prostu przygotowuje środowisko i ładuje skomponowany szablon store_admin Smarty.
• store_admin to skomponowany szablon (złożony z store_admin.php i store_admin.tpl), który jest
ładowany przez admin.php w celu wygenerowania szkieletu strony administracyjnej katalogu. Podczas
wdrażania różnych funkcji administracyjnych zostaną podłączone różne szablony. Na przykład w dalszej
części tego rozdziału dodasz funkcje administracyjne działów i kategorii.
• admin_login to złożony szablon, który implementuje funkcję administracyjnego uwierzytelniania i
autoryzacji. Szablon wyświetla formularz logowania i w razie potrzeby uwierzytelnia odwiedzającego.

Ze wszystkich plików, które utworzyłeś, store_admin.php jest prawdopodobnie najbardziej
interesujący. Najpierw sprawdza, czy odwiedzający został uwierzytelniony jako administrator
(sprawdzając, czy zmienna sesji admin_logged ma wartość true). Jeśli odwiedzający nie jest
zalogowany jako administrator, ładowany jest skomponowany szablon admin_login:
public function init()
{
// If admin is not logged in, load admin_login template
if (!(isset ($_SESSION['admin_logged'])) ||
$_SESSION['admin_logged'] != true)
$this->mContentsCell = 'admin_login.tpl';
Mechanizm logowania w obiekcie prezentacji AdminLogin przechowuje aktualny stan uwierzytelniania
w sesji odwiedzającego pod zmienną o nazwie admin_logged. W funkcji __construct testujemy, czy
podana nazwa użytkownika i hasło odpowiadają wartościom przechowywanym w config.php jako
ADMIN_USERNAME i ADMIN_PASSWORD; jeśli się zgadzają, ustawiamy wartość dmin_logged na true
i przekierowujemy do admin.php:
// Verify if the correct username and password have been supplied
if (isset ($_POST['submit']))
{
if ($_POST['username'] == ADMIN_USERNAME
&& $_POST['password'] == ADMIN_PASSWORD)
{
$_SESSION['admin_logged'] = true;
header('Location: ' . Link::ToAdmin());
exit();
}
else
$this->mLoginMessage = 'Login failed. Please try again:';
}
Łącze wylogowania w admin_menu.tpl po prostu usuwa ustawienie zmiennej sesji admin_logged w
store_admin.php i przekierowuje administratora do admin.php. W ten sposób przy kolejnej próbie
wejścia na stronę administracyjną administrator zostanie przekierowany na stronę logowania.
// If logging out ...
if (isset ($_GET['Page']) && ($_GET['Page'] == 'Logout'))
{

unset($_SESSION['admin_logged']);
header('Location: ' . Link::ToAdmin());
exit();
}
Działy administracyjne
Sekcja administracji działem pozwala użytkownikowi dodawać, usuwać i zmieniać informacje o
działach. Aby zaimplementować tę funkcjonalność, musisz napisać niezbędny kod dla warstwy
prezentacji, biznesowej i danych. Jedną z podstawowych prawd dotyczących aplikacji
wielowarstwowych (która dotyczy tego konkretnego przypadku) jest to, że warstwy biznesowe i
warstwy danych są ostatecznie tworzone w celu obsługi warstwy prezentacji. Rysowanie na papierze i
ustalanie dokładnego wyglądu witryny jest dobrym wskaźnikiem tego, co będzie zawierać baza danych
i warstwa biznesowa (innymi słowy, jaką funkcjonalność musi obsługiwać interfejs użytkownika lub
interfejs użytkownika). Po przygotowaniu specyfikacji funkcjonalnych i technicznych będziesz
dokładnie wiedział, co umieścić na każdym poziomie, więc kolejność, w jakiej piszesz kod, nie ma
znaczenia. Jednak poza największymi projektami, które naprawdę wymagają bardzo starannego
projektowania i planowania, w praktyce taka elastyczność rzadko się zdarza. W tej książce zwykle
rozpoczyna się implementację funkcji od niższych poziomów (bazy danych i obiekt danych). Jednak w
tym rozdziale zawsze zaczynamy programowanie od warstwy prezentacji, co możesz teraz zrobić,
ponieważ masz już dobry przegląd architektury i możesz przewidzieć szczegóły implementacji warstw
biznesowych i danych. Ta wiedza jest niezbędna, ponieważ podczas implementacji w warstwie
prezentacji będziesz wywoływać metody z obu pozostałych warstw, z których żadna nie została
utworzona. Jeśli nie masz jasnego pomysłu na wdrożenie wszystkich trzech warstw, rozpoczęcie od
warstwy prezentacji byłoby złym pomysłem.
Wdrażanie poziomu prezentacji
Przyjrzyj się jeszcze raz, jak wygląda skomponentowany szablon admin_departments w działaniu.

Ten złożony szablon generuje listę wypełnioną informacjami o każdym dziale, dwoma polami
tekstowymi i przyciskiem służącym do dodawania nowego działu do listy. Po kliknięciu przycisku Edytuj
w dziale, nazwa i opis tego działu stają się dostępne do edycji, a przyciski Aktualizuj i Anuluj pojawiają
się zamiast przycisku Edytuj, jak widzieliśmy wcześniej.
Ćwiczenie: Implementacja szablonu złożonego admin_departments
1. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie admin_departments.tpl w folderze prezentacji/templates i
dodaj do niego następujący kod:
{* admin_departments.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_departments" assign="obj"}
<form method="post"
action="{$obj->mLinkToDepartmentsAdmin}">
<h3>Edit the departments of TShirtShop:</h3>
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
{if $obj->mDepartmentsCount eq 0}
<p class="no-items-found">There are no departments in your database!</p>
{else}
<table class="tss-table">
<tr>
<th width="200">Department Name</th>
<th>Department Description</th>

<th width="240">&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mDepartments}
{if $obj->mEditItem == $obj->mDepartments[i].department_id}
<tr>
<td>
<input type="text" name="name"
value="{$obj->mDepartments[i].name}" size="30" />
</td>
<td>
{strip}
<textarea name="description" rows="3" cols="60">
{$obj->mDepartments[i].description}
</textarea>
{/strip}
</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_cat_{$obj->mDepartments[i].department_id}"
value="Edit Categories" />
<input type="submit"
name="submit_update_dept_{$obj->mDepartments[i].department_id}"
value="Update" />
<input type="submit" name="cancel" value="Cancel" />
<input type="submit"
name="submit_delete_dept_{$obj->mDepartments[i].department_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{else}
<tr>

<td>{$obj->mDepartments[i].name}</td>
<td>{$obj->mDepartments[i].description}</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_cat_{$obj->mDepartments[i].department_id}"
value="Edit Categories" />
<input type="submit"
name="submit_edit_dept_{$obj->mDepartments[i].department_id}"
value="Edit" />
<input type="submit"
name="submit_delete_dept_{$obj->mDepartments[i].department_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{/if}
{/section}
</table>
{/if}
<h3>Add new department:</h3>
<p>
<input type="text" name="department_name" value="[name]" size="30" />
<input type="text" name="department_description" value="[description]"
size="60" />
<input type="submit" name="submit_add_dept_0" value="Add" />
</p>
</form>
2. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie admin_departments.php w folderze prezentacji i
dodaj do niego następujący kod:
<?php
// Class that supports departments admin functionality
class AdminDepartments

{
// Public variables available in smarty template
public $mDepartmentsCount;
public $mDepartments;
public $mErrorMessage;
public $mEditItem;
public $mLinkToDepartmentsAdmin;
// Private members
private $_mAction;
private $_mActionedDepartmentId;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Parse the list with posted variables
foreach ($_POST as $key => $value)
// If a submit button was clicked ...
if (substr($key, 0, 6) == 'submit')
{
/* Get the position of the last '_' underscore from submit
button name e.g strtpos('submit_edit_dept_1', '_') is 17 */
$last_underscore = strrpos($key, '_');
/* Get the scope of submit button
(e.g 'edit_dep' from 'submit_edit_dept_1') */
$this->_mAction = substr($key, strlen('submit_'),
$last_underscore - strlen('submit_'));
/* Get the department id targeted by submit button
(the number at the end of submit button name)
e.g '1' from 'submit_edit_dept_1' */
$this->_mActionedDepartmentId = substr($key, $last_underscore + 1);
break;
}

$this->mLinkToDepartmentsAdmin = Link::ToDepartmentsAdmin();
}
public function init()
{
// If adding a new department ...
if ($this->_mAction == 'add_dept')
{
$department_name = $_POST['department_name'];
$department_description = $_POST['department_description'];
if ($department_name == null)
$this->mErrorMessage = 'Department name required';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::AddDepartment($department_name, $department_description);
header('Location: ' . $this->mLinkToDepartmentsAdmin);
}
}
// If editing an existing department ...
if ($this->_mAction == 'edit_dept')
$this->mEditItem = $this->_mActionedDepartmentId;
// If updating a department ...
if ($this->_mAction == 'update_dept')
{
$department_name = $_POST['name'];
$department_description = $_POST['description'];
if ($department_name == null)
$this->mErrorMessage = 'Department name required';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::UpdateDepartment($this->_mActionedDepartmentId,
$department_name, $department_description);

header('Location: ' . $this->mLinkToDepartmentsAdmin);
}
}
// If deleting a department ...
if ($this->_mAction == 'delete_dept')
{
$status = Catalog::DeleteDepartment($this->_mActionedDepartmentId);
if ($status < 0)
$this->mErrorMessage = 'Department not empty';
else
header('Location: ' . $this->mLinkToDepartmentsAdmin);
}
// If editing department's categories ...
if ($this->_mAction == 'edit_cat')
{
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToDepartmentCategoriesAdmin(
$this->_mActionedDepartmentId)));
exit();
}
// Load the list of departments
$this->mDepartments = Catalog::GetDepartmentsWithDescriptions();
$this->mDepartmentsCount = count($this->mDepartments);
}
}
?>
3. Otwórz Presentation/link.php i dodaj następującą metodę na końcu klasy Link:
// Create link to the departments administration page
public static function ToDepartmentsAdmin()
{

return self::ToAdmin('Page=Departments');
}
4. Zmodyfikuj metodę init() klasy StoreAdmin znajdującą się w pliku Presentation/store_admin.php,
aby załadować nowo utworzony skomponowany szablon admin_departments:
// If logging out ...
if (isset ($_GET['Page']) && ($_GET['Page'] == 'Logout'))
{
unset($_SESSION['admin_logged']);
header('Location: ' . Link::ToAdmin());
exit();
}
// If Page is not explicitly set, assume the Departments page
$admin_page = isset ($_GET['Page']) ? $_GET['Page'] : 'Departments';
// Choose what admin page to load ...
if ($admin_page == 'Departments')
$this->mContentsCell = 'admin_departments.tpl';
}
}
}
?>
Jak to działa: skomponowany szablon admin_departments
W tym ćwiczeniu napisałeś dużo kodu i nadal nie możesz niczego testować! Jest to jeden z
najtrudniejszych etapów tworzenia pierwszego interfejsu użytkownika. Zobaczmy, jak działa szablon
admin_departments.tpl. Oto schemat konstrukcji {sekcja} użytej do zbudowania wierszy tabeli
działów:
{section name=i loop=$obj->mDepartments}
{if $obj->mEditItem == $obj->mDepartments[i].department_id}
<!-Here goes a form where the administrator can edit the department name
and description with Update/Cancel, Edit Categories, and Delete buttons.
//-->
{else}

<!-Here goes a form that displays the department name and description, and
also Edit, Edit Categories, and Delete buttons.
//-->
{/if}
{/section}
Domyślnie nazwa i opis działu nie są edytowalne, ale po kliknięciu przycisku Edytuj jednego z działów,
$obj->mEditItem jest ustawiana na wartość id_działu klikniętego działu, a logika prezentacji Smarty
generuje edytowalne pola tekstowe zamiast etykiety. Umożliwi to administratorowi edycję danych
wybranego działu (w trybie edycji przyciski Aktualizuj/Anuluj pojawiają się zamiast przycisku Edytuj,
jak widzieliśmy we wcześniejszych danych liczbowych). Obiekt prezentacji admin_departments AdminDepartments - zawiera logikę, dzięki której strona administracyjna działów działa. Wczytany w
wyniku kliknięcia przez użytkownika jednego z przycisków (np. Edytuj lub Usuń), sprawdza, który
przycisk został kliknięty i odpowiednio reaguje. Przyciski są zgodne ze specjalną konwencją
nazewnictwa, dzięki czemu można je zidentyfikować na podstawie kodu. Wszystkie nazwy przycisków
zaczynają się od „prześlij”, a kończą się identyfikatorem działu. W środku nazwy znajduje się kod typu
przycisku, który określa jaką operację należy wykonać we wspomnianym dziale. Ten kod może być
jednym z następujących:
• add_dept dla przycisków Dodaj
• edit_dept dla przycisków edycji
• update_dept dla przycisków aktualizacji
• delete_dept dla przycisków Usuń
• edit_cat dla przycisków Edytuj kategorie
Obiekt rozpoznaje, który przycisk został kliknięty i wie, co zrobić po przeanalizowaniu listy przesłanych
zmiennych i odczytaniu nazwy klikniętego przycisku. Przycisk o nazwie submit_edit_dept_1 nakazuje
obiektowi prezentacji przejście w tryb edycji dla działu z wartością id_działu wynoszącą 1. Należy
zauważyć, że w przypadku przycisku Dodaj dział identyfikator działu określony w nazwie przycisku staje
się nieistotny, ponieważ jego wartość jest automatycznie generowana przez bazę danych
(department_id to kolumna AUTO_INCREMENT). W zależności od typu klikniętego przycisku
wywoływana jest jedna z odpowiednich metod warstwy biznesowej. Rozważmy teraz te metody.
Wdrażanie poziomu biznesowego
Wywołałeś cztery metody warstwy środkowej z klasy AdminDepartments. Teraz nadszedł czas, aby
dodać ich odpowiedniki na poziomie biznesowym:
• GetDepartmentsWithDescriptions zwraca listę działów do wyświetlenia na stronie administracji
działu.
• AddDepartment dodaje nowy dział używając podanej nazwy i opisu. Jego identyfikator jest
automatycznie generowany przez bazę danych (kolumna id_działu w tabeli działów jest kolumną
AUTO_INCREMENT).

• UpdateDepartment zmienia dane działu. Jego parametrami są wartość identyfikatora działu, jego
nowa nazwa i nowy opis.
• DeleteDepartment usuwa dział określony przez parametr id_działu.
Ćwiczenie: Wdrażanie warstwy biznesowej
Teraz nadszedł czas na wdrożenie tych czterech nowych metod. Dodaj ten kod do klasy Catalog w
business/catalog.php:
// Retrieves all departments with their descriptions
public static function GetDepartmentsWithDescriptions()
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_departments()';
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql);
}
// Add a department
public static function AddDepartment($departmentName, $departmentDescription)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_add_department(:department_name,
:department_description)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_name' => $departmentName,
':department_description' => $departmentDescription);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Updates department details
public static function UpdateDepartment($departmentId, $departmentName,
$departmentDescription)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_update_department(:department_id, :department_name,

:department_description)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId,
':department_name' => $departmentName,
':department_description' => $departmentDescription);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Deletes a department
public static function DeleteDepartment($departmentId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_delete_department(:department_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
Implementacja warstwy danych
Do warstwy danych zostaną dodane cztery procedury składowane, które odpowiadają czterem
metodom warstwy biznesowej, które napisałeś wcześniej. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi.
Ćwiczenie: Dodawanie procedur składowanych w warstwie danych do bazy danych
1. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać i utworzyć procedury składowane opisane w poniższych krokach.
Nie zapomnij też ustawić $$ jako separatora przed wykonaniem kodu.
2. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_get_departments w Twojej bazie
danych tshirtshop. Catalog_get_departments to najprostsza procedura składowana, jaką tutaj
napiszesz. Zwraca listę działów wraz z ich identyfikatorami, nazwami i opisami. Jest podobny do
katalogu_get_departments_list procedura składowana wywoływana w celu wypełnienia listy działów
z witryny sklepowej, ale ta zwraca również opisy.
-- Create catalog_get_departments stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_departments()
BEGIN
SELECT department_id, name, description

FROM department
ORDER BY department_id;
END$$
3. Execute the following code, which creates the catalog_add_department stored procedure in your
tshirtshop database. This procedure inserts a new department into the database.
-- Create catalog_add_department stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_add_department(
IN inName VARCHAR(100), IN inDescription VARCHAR(1000))
BEGIN
INSERT INTO department (name, description)
VALUES (inName, inDescription);
END$
4. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_update_department w Twojej bazie
danych tshirtshop. Ta procedura składowana aktualizuje nazwę i opis istniejącego działu za pomocą
instrukcji UPDATE SQL.
-- Create catalog_update_department stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_update_department(IN inDepartmentId INT,
IN inName VARCHAR(100), IN inDescription VARCHAR(1000))
BEGIN
UPDATE department
SET name = inName, description = inDescription
WHERE department_id = inDepartmentId;
END$$
5. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_delete_department w
bazie danych tshirtshop. Ta procedura usuwa istniejący dział z bazy danych, ale tylko wtedy, gdy nie są
z nim powiązane żadne kategorie.
-- Create catalog_delete_department stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_delete_department(IN inDepartmentId INT)
BEGIN
DECLARE categoryRowsCount INT;
SELECT count(*)
FROM category

WHERE department_id = inDepartmentId
INTO categoryRowsCount;
IF categoryRowsCount = 0 THEN
DELETE FROM department WHERE department_id = inDepartmentId;
SELECT 1;
ELSE
SELECT -1;
END IF;
END$$
6. Na koniec załaduj stronę admin.php w przeglądarce i podziwiaj swoje wyniki. Powinieneś być w
stanie dodawać, usuwać i edytować działy, jak pokazano na rysunkach 10-2, 10-3 i 10-9.
Administrowanie kategoriami
Ponieważ strona administracyjna kategorii opiera się na tych samych krokach i koncepcjach, co strona
administracyjna działów, szybko wymienimy kroki, które musisz wykonać. Po wykonaniu poniższego
ćwiczenia będziesz mógł wprowadzać zmiany i dodatki do kategorii produktów, klikając przycisk Edytuj
kategorie na stronie działów. Kliknięcie przycisku Edytuj na stronie kategorii powoduje przejście do
kategorii w trybie edycji.

Ćwiczenie: Administrowanie kategoriami
1. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie admin_categories.tpl w pliku folderu prezentacji/templates i
dodaj do niego następujący kod:
{* admin_categories.tpl *}

{load_presentation_object filename="admin_categories" assign="obj"}
<form method="post"
action="{$obj->mLinkToDepartmentCategoriesAdmin}">
<h3>
Editing categories for department: {$obj->mDepartmentName} [
<a href="{$obj->mLinkToDepartmentsAdmin}">back to departments ...</a> ]
</h3>
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
{if $obj->mCategoriesCount eq 0}
<p class="no-items-found">There are no categories in this department!</p>
{else}
<table class="tss-table">
<tr>
<th width="200">Category Name</th>
<th>Category Description</th>
<th width="240">&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mCategories}
{if $obj->mEditItem == $obj->mCategories[i].category_id}
<tr>
<td>
<input type="text" name="name"
value="{$obj->mCategories[i].name}" size="30" />
</td>
<td>
{strip}
<textarea name="description" rows="3" cols="60">
{$obj->mCategories[i].description}
</textarea>
{/strip}
</td>

<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_prod_{$obj->mCategories[i].category_id}"
value="Edit Products" />
<input type="submit"
name="submit_update_cat_{$obj->mCategories[i].category_id}"
value="Update" />
<input type="submit" name="cancel" value="Cancel" />
<input type="submit"
name="submit_delete_cat_{$obj->mCategories[i].category_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{else}
<tr>
<td>{$obj->mCategories[i].name}</td>
<td>{$obj->mCategories[i].description}</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_prod_{$obj->mCategories[i].category_id}"
value="Edit Products" />
<input type="submit"
name="submit_edit_cat_{$obj->mCategories[i].category_id}"
value="Edit" />
<input type="submit"
name="submit_delete_cat_{$obj->mCategories[i].category_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{/if}
{/section}

</table>
{/if}
<h3>Add new category:</h3>
<input type="text" name="category_name" value="[name]" size="30" />
<input type="text" name="category_description" value="[description]"
size="60" />
<input type="submit" name="submit_add_cat_0" value="Add" />
</form>
2. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie admin_categories.php w folderze prezentacji i dodaj
do niego:
?php
// Class that deals with categories admin
class AdminCategories
{
// Public variables available in smarty template
public $mCategoriesCount;
public $mCategories;
public $mErrorMessage;
public $mEditItem;
public $mDepartmentId;
public $mDepartmentName;
public $mLinkToDepartmentsAdmin;
public $mLinkToDepartmentCategoriesAdmin;
// Private members
private $_mAction;
private $_mActionedCategoryId;
// Class constructor
public function __construct()
{
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->mDepartmentId = (int)$_GET['DepartmentId'];

else
trigger_error('DepartmentId not set');
$department_details = Catalog::GetDepartmentDetails($this->mDepartmentId);
$this->mDepartmentName = $department_details['name'];
foreach ($_POST as $key => $value)
// If a submit button was clicked ...
if (substr($key, 0, 6) == 'submit')
{
/* Get the position of the last '_' underscore from submit
button name e.g strtpos('submit_edit_cat_1', '_') is 16 */
$last_underscore = strrpos($key, '_');
/* Get the scope of submit button
(e.g 'edit_cat' from 'submit_edit_cat_1') */
$this->_mAction = substr($key, strlen('submit_'),
$last_underscore - strlen('submit_'));
/* Get the category id targeted by submit button
(the number at the end of submit button name)
e.g '1' from 'submit_edit_cat_1' */
$this->_mActionedCategoryId = (int)substr($key, $last_underscore + 1);
break;
}
$this->mLinkToDepartmentsAdmin = Link::ToDepartmentsAdmin();
$this->mLinkToDepartmentCategoriesAdmin =
Link::ToDepartmentCategoriesAdmin($this->mDepartmentId);
}
public function init()
{
// If adding a new category ...
if ($this->_mAction == 'add_cat')
{
$category_name = $_POST['category_name'];

$category_description = $_POST['category_description'];
if ($category_name == null)
$this->mErrorMessage = 'Category name is empty';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::AddCategory($this->mDepartmentId, $category_name,
$category_description);
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToDepartmentCategoriesAdmin));
}
}
// If editing an existing category ...
if ($this->_mAction == 'edit_cat')
{
$this->mEditItem = $this->_mActionedCategoryId;
}
// If updating a category ...
if ($this->_mAction == 'update_cat')
{
$category_name = $_POST['name'];
$category_description = $_POST['description'];
if ($category_name == null)
$this->mErrorMessage = 'Category name is empty';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::UpdateCategory($this->_mActionedCategoryId, $category_name,
$category_description);
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToDepartmentCategoriesAdmin));

}
}
// If deleting a category ...
if ($this->_mAction == 'delete_cat')
{
$status = Catalog::DeleteCategory($this->_mActionedCategoryId);
if ($status < 0)
$this->mErrorMessage = 'Category not empty';
else
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToDepartmentCategoriesAdmin));
}
// If editing category's products ...
if ($this->_mAction == 'edit_prod')
{
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToCategoryProductsAdmin($this->mDepartmentId,
$this->_mActionedCategoryId)));
exit();
}
// Load the list of categories
$this->mCategories =
Catalog::GetDepartmentCategories($this->mDepartmentId);
$this->mCategoriesCount = count($this->mCategories);
}
}
?>
3. Teraz otwórz Presentation/link.php i dodaj następującą metodę na końcu klasy Link:
// Create link to the categories administration page

public static function ToDepartmentCategoriesAdmin($departmentId)
{
$link = 'Page=Categories&DepartmentId=' . $departmentId;
return self::ToAdmin($link);
}
4. Otwórz business/catalog.php, aby dodać następujące metody warstwy biznesowej do klasy Catalog:
// Gets categories in a department
public static function GetDepartmentCategories($departmentId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_department_categories(:department_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Adds a category
public static function AddCategory($departmentId, $categoryName,
$categoryDescription)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_add_category(:department_id, :category_name,
:category_description)';
// Build the parameters array
$params = array (':department_id' => $departmentId,
':category_name' => $categoryName,
':category_description' => $categoryDescription);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Updates a category

public static function UpdateCategory($categoryId, $categoryName,
$categoryDescription)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_update_category(:category_id, :category_name,
:category_description)';
// Build the parameters array
$params = array (':category_id' => $categoryId,
':category_name' => $categoryName,
':category_description' => $categoryDescription);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Deletes a category
public static function DeleteCategory($categoryId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_delete_category(:category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':category_id' => $categoryId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
5. Zmodyfikuj metodę init() klasy StoreAdmin znajdującą się w Presentation/store_admin.php, aby
załadować nowo dodane szablony składowe:
// Choose what admin page to load ...
if ($admin_page == 'Departments')
$this->mContentsCell = 'admin_departments.tpl';
elseif ($admin_page == 'Categories')
$this->mContentsCell = 'admin_categories.tpl';
6. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać następujący kod, który tworzy procedury składowane warstwy
danych w bazie danych tshirtshop. Nie zapomnij ustawić $$ jako separatora.

-- Create catalog_get_department_categories stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_department_categories(IN inDepartmentId INT)
BEGIN
SELECT category_id, name, description
FROM category
WHERE department_id = inDepartmentId
ORDER BY category_id;
END$$
-- Create catalog_add_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_add_category(IN inDepartmentId INT,
IN inName VARCHAR(100), IN inDescription VARCHAR(1000))
BEGIN
INSERT INTO category (department_id, name, description)
VALUES (inDepartmentId, inName, inDescription);
END$$
-- Create catalog_update_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_update_category(IN inCategoryId INT,
IN inName VARCHAR(100), IN inDescription VARCHAR(1000))
BEGIN
UPDATE category
SET name = inName, description = inDescription
WHERE category_id = inCategoryId;
END$$
-- Create catalog_delete_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_delete_category(IN inCategoryId INT)
BEGIN
DECLARE productCategoryRowsCount INT;
SELECT count(*)
FROM product p
INNER JOIN product_category pc
ON p.product_id = pc.product_id

WHERE pc.category_id = inCategoryId
INTO productCategoryRowsCount;
IF productCategoryRowsCount = 0 THEN
DELETE FROM category WHERE category_id = inCategoryId;
SELECT 1;
ELSE
SELECT -1;
END IF;
END$$
7. Załaduj admin.php w przeglądarce, wybierz dział i kliknij przycisk Edytuj kategorie. Powinien zostać
załadowany szablon z komponentami kategorii. Edycja kategorii powinna działać tak, jak pokazano na
rysunku powyżej.
Jak to działa: administrowanie kategoriami
Kod do zarządzania kategoriami jest zgodny z tymi samymi wzorcami, co kod do zarządzania działami.
Krótko mówiąc, wykonałeś te zadania:
• Utworzyłeś składnikowy szablon admin_categories Smarty, który składa się z dwóch części: szablonu
(admin_categories.tpl) i powiązanego z nim obiektu prezentacji (admin_categories.php). Te dwa pliki
implementują warstwę prezentacji funkcji administrowania kategoriami.
• Zaktualizowano skomponowany szablon store_admin Smarty (dokładniej jego obiekt prezentacji),
aby załadować szablon admin_categories po wybraniu kategorii. Jak wiecie od początku rozdziału,
store_admin to skomponowany szablon ładowany przez admin.php; jego rolą jest decydowanie, jaki
szablon administracyjny ma zostać załadowany.
• Utworzono metody warstwy biznesowej, które obsługują niezbędne funkcje administracyjne
kategorii: dodawanie, edytowanie i usuwanie kategorii.
• Utworzono procedury składowane bazy danych, które są wywoływane przez ich odpowiedniki w
warstwie biznesowej w celu efektywnego dodawania, edytowania lub usuwania kategorii.
Przyjrzyj się bliżej nowemu kodowi, który dodałeś, aby upewnić się, że dokładnie rozumiesz, jak on
działa, zanim przejdziesz do implementacji funkcji zarządzania produktami i atrybutami w rozdziale 11.
Podsumowanie
Wykonałeś całkiem sporo kodowania. Zaimplementowano szereg szablonów składowych wraz z ich
metodami warstwy środkowej i procedurami składowanymi dla warstwy danych. Nauczyłeś się, jak
zaimplementować prosty schemat uwierzytelniania, dzięki czemu tylko administratorzy mają dostęp
do strony zarządzania katalogiem, a także zaimplementowałeś funkcje zarządzania działami i
kategoriami w TShirtShop. W Części 11 zakończysz stronę administracyjną, dodając funkcje zarządzania
produktami i ich atrybutami.

Administracja katalogiem: produkty i atrybuty
Twoi administratorzy mogą teraz edytować działy i kategorie Twojej witryny e-commerce. W tym
rozdziale dodajemy brakujące funkcje związane z zarządzaniem produktami i ich atrybutami.
Dokładniej, w tej części zaimplementujemy funkcje, które pozwolą administratorowi witryny wykonać
następujące czynności:
• Zarządzaj atrybutami produktów, w szczególności wyświetlaj wartości atrybutów, dodawaj i usuwaj
atrybuty oraz przypisuj atrybuty do produktów.
• Zobacz listę produktów w określonej kategorii.
• Edytuj szczegóły produktu, takie jak nazwa produktu, opis, cena lub informacja, czy jest on objęty
promocją.
• Przypisz istniejący produkt do dodatkowej kategorii (produkt może należeć do wielu kategorii) lub
przenieś go do innej kategorii.
• Usuń produkt z kategorii.
• Usuń produkt z katalogu.
• Zezwalaj administratorom na dostęp do stron administracyjnych działów, kategorii lub produktów
bezpośrednio z katalogu.
Jest sporo do przejścia, ale niewiele więcej niż to, co musiałeś znieść w poprzedniej części rozdziale.
Zachęcamy do przyjrzenia się liczbom, aby zobaczyć wygląd nowych funkcji. Zaczynajmy!
Administrowanie atrybutami produktów
Pierwszą funkcją, którą stworzymy w tym rozdziale, jest strona zarządzania atrybutami produktów. Ta
strona jest dostępna za pośrednictwem nowego łącza w menu administracyjnym, które brzmi „ADMIN
ATRYBUTÓW PRODUKTU”. Kliknięcie tego linku przeniesie Cię do strony pokazanej na rysunku

Jak wiecie z Części 6, gdzie dodaliśmy obsługę atrybutów produktów, każdy atrybut może mieć kilka
możliwych wartości atrybutów. Na przykład w przypadku atrybutu Kolor możliwe wartości mogą

obejmować zielony, różowy, czarny itd. Gdy produkt obsługuje atrybut, musimy również określić
możliwe wartości atrybutów, które klient musi wybrać podczas dokonywania zakupu. Kliknięcie łącza
Edytuj wartości atrybutów dla atrybutu przeniesie Cię do strony, na której możesz zarządzać możliwymi
wartościami tego atrybutu, jak pokazano na rysunku

Zaimplementujmy te funkcje w ćwiczeniu, a szczegóły omówimy później.
Ćwiczenie: Implementacja admin_products
1. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie admin_attributes.tpl w pliku folderu prezentacji/templates i
dodaj do niego następujący kod:
{* admin_attributes.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_attributes" assign="obj"}
<form method="post"
action="{$obj->mLinkToAttributesAdmin}">
<h3>Edit the TShirtShop product attributes:</h3>
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
{if $obj->mAttributesCount eq 0}
<p class="no-items-found">
There are no products attributes in your database!
</p>
{else}

<table class="tss-table">
<tr>
<th>Attribute Name</th>
<th width="240">&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mAttributes}
{if $obj->mEditItem == $obj->mAttributes[i].attribute_id}
<tr>
<td>
<input type="text" name="name"
value="{$obj->mAttributes[i].name}" size="30" />
</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_attr_val_{$obj->mAttributes[i].attribute_id}"
value="Edit Attribute Values" />
<input type="submit"
name="submit_update_attr_{$obj->mAttributes[i].attribute_id}"
value="Update" />
<input type="submit" name="cancel" value="Cancel" />
<input type="submit"
name="submit_delete_attr_{$obj->mAttributes[i].attribute_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{else}
<tr>
<td>{$obj->mAttributes[i].name}</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_val_{$obj->mAttributes[i].attribute_id}"

value="Edit Attribute Values" />
<input type="submit"
name="submit_edit_attr_{$obj->mAttributes[i].attribute_id}"
value="Edit" />
<input type="submit"
name="submit_delete_attr_{$obj->mAttributes[i].attribute_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{/if}
{/section}
</table>
{/if}
<h3>Add new attribute:</h3>
<p>
<input type="text" name="attribute_name" value="[name]" size="30" />
<input type="submit" name="submit_add_attr_0" value="Add" />
</p>
</form>
2. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie admin_attributes.php w folderze prezentacji i dodaj
do niego następujący kod:
<?php
// Class that supports attributes admin functionality
class AdminAttributes
{
// Public variables available in smarty template
public $mAttributesCount;
public $mAttributes;
public $mErrorMessage;
public $mEditItem;
public $mLinkToAttributesAdmin;

// Private members
private $_mAction;
private $_mActionedAttributeId;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Parse the list with posted variables
foreach ($_POST as $key => $value)
// If a submit button was clicked ...
if (substr($key, 0, 6) == 'submit')
{
/* Get the position of the last '_' underscore from submit
button name e.g strtpos('submit_edit_attr_1', '_') is 17 */
$last_underscore = strrpos($key, '_');
/* Get the scope of submit button
(e.g 'edit_dep' from 'submit_edit_attr_1') */
$this->_mAction = substr($key, strlen('submit_'),
$last_underscore - strlen('submit_'));
/* Get the attribute id targeted by submit button
(the number at the end of submit button name)
e.g '1' from 'submit_edit_attr_1' */
$this->_mActionedAttributeId = substr($key, $last_underscore + 1);
break;
}
$this->mLinkToAttributesAdmin = Link::ToAttributesAdmin();
}
public function init()
{
// If adding a new attribute ...
if ($this->_mAction == 'add_attr')
{

$attribute_name = $_POST['attribute_name'];
if ($attribute_name == null)
$this->mErrorMessage = 'Attribute name required';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::AddAttribute($attribute_name);
header('Location: ' . $this->mLinkToAttributesAdmin);
}
}
// If editing an existing attribute ...
if ($this->_mAction == 'edit_attr')
$this->mEditItem = $this->_mActionedAttributeId;
// If updating an attribute ...
if ($this->_mAction == 'update_attr')
{
$attribute_name = $_POST['name'];
if ($attribute_name == null)
$this->mErrorMessage = 'Attribute name required';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::UpdateAttribute($this->_mActionedAttributeId,
$attribute_name);
header('Location: ' . $this->mLinkToAttributesAdmin);
}
}
// If deleting an attribute ...
if ($this->_mAction == 'delete_attr')
{
$status = Catalog::DeleteAttribute($this->_mActionedAttributeId);
if ($status < 0)
$this->mErrorMessage =

'Attribute has one or more values and cannot be deleted';
else
header('Location: ' . $this->mLinkToAttributesAdmin);
}
// If editing an attribute value ...
if ($this->_mAction == 'edit_val')
{
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToAttributeValuesAdmin(
$this->_mActionedAttributeId)));
exit();
}
// Load the list of attributes
$this->mAttributes = Catalog::GetAttributes();
$this->mAttributesCount = count($this->mAttributes);
}
}
?>
3. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie admin_attribute_values.tpl
prezentacji/templates i dodaj do niego następujący kod:
{* admin_attribute_values.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_attribute_values" assign="obj"}
<form method="post"
action="{$obj->mLinkToAttributeValuesAdmin}">
<h3>
Editing values for attribute: {$obj->mAttributeName} [
<a href="{$obj->mLinkToAttributesAdmin}">back to attributes ...</a> ]
</h3>
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
{if $obj->mAttributeValuesCount eq 0}

w

pliku

folderu

<p class="no-items-found">There are no values for this attribute!</p>
{else}
<table class="tss-table">
<tr>
<th>Attribute Value</th>
<th width="170">&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mAttributeValues}
{if $obj->mEditItem == $obj->mAttributeValues[i].attribute_value_id}
<tr>
<td>
<input type="text" name="value"
value="{$obj->mAttributeValues[i].value}" size="30" />
</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_update_val_{$obj->mAttributeValues[i].attribute_value_id}"
value="Update" />
<input type="submit" name="cancel" value="Cancel" />
<input type="submit"
name="submit_delete_val_{$obj->mAttributeValues[i].attribute_value_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{else}
<tr>
<td>{$obj->mAttributeValues[i].value}</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_val_{$obj->mAttributeValues[i].attribute_value_id}"
value="Edit" />

<input type="submit"
name="submit_delete_val_{$obj->mAttributeValues[i].attribute_value_id}"
value="Delete" />
</td>
</tr>
{/if}
{/section}
</table>
{/if}
<h3>Add new attribute value:</h3>
<input type="text" name="attribute_value" value="[value]" size="30" />
<input type="submit" name="submit_add_val_0" value="Add" />
</form>
4. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie admin_attribute_values.php w folderze prezentacji i
dodaj do niego:
<?php
// Class that deals with attribute values admin
class AdminAttributeValues
{
// Public variables available in smarty template
public $mAttributeValuesCount;
public $mAttributeValues;
public $mErrorMessage;
public $mEditItem;
public $mAttributeId;
public $mAttributeName;
public $mLinkToAttributeAdmin;
public $mLinkToAttributeValuesAdmin;
// Private members
private $_mAction;
private $_mActionedAttributeValueId;

// Class constructor
public function __construct()
{
if (isset ($_GET['AttributeId']))
$this->mAttributeId = (int)$_GET['AttributeId'];
else
trigger_error('AttributeId not set');
$attribute_details = Catalog::GetAttributeDetails($this->mAttributeId);
$this->mAttributeName = $attribute_details['name'];
foreach ($_POST as $key => $value)
// If a submit button was clicked ...
if (substr($key, 0, 6) == 'submit')
{
/* Get the position of the last '_' underscore from submit
button name e.g strtpos('submit_edit_val_1', '_') is 16 */
$last_underscore = strrpos($key, '_');
/* Get the scope of submit button
(e.g 'edit_cat' from 'submit_edit_val_1') */
$this->_mAction = substr($key, strlen('submit_'),
$last_underscore - strlen('submit_'));
/* Get the attribute value id targeted by submit button
(the number at the end of submit button name)
e.g '1' from 'submit_edit_val_1' */
$this->_mActionedAttributeValueId =
(int)substr($key, $last_underscore + 1);
break;
}
$this->mLinkToAttributesAdmin = Link::ToAttributesAdmin();
$this->mLinkToAttributeValuesAdmin =
Link::ToAttributeValuesAdmin($this->mAttributeId);
}

public function init()
{
// If adding a new attribute value ...
if ($this->_mAction == 'add_val')
{
$attribute_value = $_POST['attribute_value'];
if ($attribute_value == null)
$this->mErrorMessage = 'Attribute value is empty';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::AddAttributeValue($this->mAttributeId, $attribute_value);
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToAttributeValuesAdmin));
}
}
// If editing an existing attribute value ...
if ($this->_mAction == 'edit_val')
{
$this->mEditItem = $this->_mActionedAttributeValueId;
}
// If updating an attribute value ...
if ($this->_mAction == 'update_val')
{
$attribute_value = $_POST['value'];
if ($attribute_value == null)
$this->mErrorMessage = 'Attribute value is empty';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::UpdateAttributeValue(
$this->_mActionedAttributeValueId, $attribute_value);

header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToAttributeValuesAdmin));
}
}
// If deleting an attribute value ...
if ($this->_mAction == 'delete_val')
{
$status =
Catalog::DeleteAttributeValue($this->_mActionedAttributeValueId);
if ($status < 0)
$this->mErrorMessage = 'Cannot delete this attribute value. ' .
'One or more products are using it!';
else
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToAttributeValuesAdmin));
}
// Load the list of attribute values
$this->mAttributeValues =
Catalog::GetAttributeValues($this->mAttributeId);
$this->mAttributeValuesCount = count($this->mAttributeValues);
}
}
?>
5. Otwórz plik Presentation/templates/admin_menu.tpl i dodaj następujący podświetlony kod, aby
dodać link do strony administratora atrybutów:
<p> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreAdmin}">CATALOG ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToAttributesAdmin}">PRODUCTS ATTRIBUTES ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreFront}">STOREFRONT</a> |

<a href="{$obj->mLinkToLogout}">LOGOUT</a> |
</p>
6. Otwórz plik Presentation/admin_menu.php i dodaj następujący podświetlony kod:
<?php
class AdminMenu
{
public $mLinkToStoreAdmin;
public $mLinkToAttributesAdmin;
public $mLinkToStoreFront;
public $mLinkToLogout;
public function __construct()
{
$this->mLinkToStoreAdmin = Link::ToAdmin();
$this->mLinkToAttributesAdmin = Link::ToAttributesAdmin();
$this->mLinkToStoreFront = Link::ToIndex();
$this->mLinkToLogout = Link::ToLogout();
}
}
?>
7. Teraz otwórz plik Presentation/link.php i dodaj następujące metody na końcu klasy Link:
// Create link to the attributes administration page
public static function ToAttributesAdmin()
{
return self::ToAdmin('Page=Attributes');
}
// Create link to the attribute values administration page
public static function ToAttributeValuesAdmin($attributeId)
{
$link = 'Page=AttributeValues&AttributeId=' . $attributeId;
return self::ToAdmin($link);
}

8. Otwórz business/catalog.php, aby dodać następujące metody warstwy biznesowej do klasy Catalog.
Te metody są potrzebne do zarządzania atrybutami:
// Retrieves all attributes
public static function GetAttributes()
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_attributes()';
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql);
}
// Add an attribute
public static function AddAttribute($attributeName)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_add_attribute(:attribute_name)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_name' => $attributeName);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Updates attribute name
public static function UpdateAttribute($attributeId, $attributeName)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_update_attribute(:attribute_id, :attribute_name)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_id' => $attributeId,
':attribute_name' => $attributeName);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}

// Deletes an attribute
public static function DeleteAttribute($attributeId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_delete_attribute(:attribute_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_id' => $attributeId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
// Retrieves details for the specified attribute
public static function GetAttributeDetails($attributeId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_attribute_details(:attribute_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_id' => $attributeId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
// Gets atribute values
public static function GetAttributeValues($attributeId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_attribute_values(:attribute_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_id' => $attributeId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Adds an attribute value

public static function AddAttributeValue($attributeId, $attributeValue)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_add_attribute_value(:attribute_id, :value)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_id' => $attributeId,
':value' => $attributeValue);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Updates an attribute value
public static function UpdateAttributeValue(
$attributeValueId, $attributeValue)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_update_attribute_value(
:attribute_value_id, :value)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_value_id' => $attributeValueId,
':value' => $attributeValue);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Deletes an attribute value
public static function DeleteAttributeValue($attributeValueId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_delete_attribute_value(:attribute_value_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':attribute_value_id' => $attributeValueId);
// Execute the query and return the results

return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
9. Zmodyfikuj metodę init() klasy StoreAdmin znajdującą się w pliku Presentation/store_admin.php,
aby załadować nowo dodane szablony składowe:
// Choose what admin page to load ...
if ($admin_page == 'Departments')
$this->mContentsCell = 'admin_departments.tpl';
elseif ($admin_page == 'Categories')
$this->mContentsCell = 'admin_categories.tpl';
elseif ($admin_page == 'Attributes')
$this->mContentsCell = 'admin_attributes.tpl';
elseif ($admin_page == 'AttributeValues')
$this->mContentsCell = 'admin_attribute_values.tpl';
10. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać następujący kod, który tworzy procedury składowane warstwy
danych w bazie danych tshirtshop. Nie zapomnij ustawić separatora $$. (Pamiętaj, że jeśli chcesz
zobaczyć listę wszystkich procedur składowanych w bazie danych tshirtshop, możesz użyć polecenia
SHOW PROCEDURE STATUS).
-- Create catalog_get_attributes stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_attributes()
BEGIN
SELECT attribute_id, name FROM attribute ORDER BY attribute_id;
END$$
-- Create catalog_add_attribute stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_add_attribute(IN inName VARCHAR(100))
BEGIN
INSERT INTO attribute (name) VALUES (inName);
END$$
-- Create catalog_update_attribute stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_update_attribute(
IN inAttributeId INT, IN inName VARCHAR(100))
BEGIN
UPDATE attribute SET name = inName WHERE attribute_id = inAttributeId;

END$$
-- Create catalog_delete_attribute stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_delete_attribute(IN inAttributeId INT)
BEGIN
DECLARE attributeRowsCount INT;
SELECT count(*)
FROM attribute_value
WHERE attribute_id = inAttributeId
INTO attributeRowsCount;
IF attributeRowsCount = 0 THEN
DELETE FROM attribute WHERE attribute_id = inAttributeId;
SELECT 1;
ELSE
SELECT -1;
END IF;
END$$
-- Create catalog_get_attribute_details stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_attribute_details(IN inAttributeId INT)
BEGIN
SELECT attribute_id, name
FROM attribute
WHERE attribute_id = inAttributeId;
END$$
-- Create catalog_get_attribute_values stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_attribute_values(IN inAttributeId INT)
BEGIN
SELECT attribute_value_id, value
FROM attribute_value
WHERE attribute_id = inAttributeId
ORDER BY attribute_id;
END$$

-- Create catalog_add_attribute_value stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_add_attribute_value(
IN inAttributeId INT, IN inValue VARCHAR(100))
BEGIN
INSERT INTO attribute_value (attribute_id, value)
VALUES (inAttributeId, inValue);
END$$
-- Create catalog_update_attribute_value stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_update_attribute_value(
IN inAttributeValueId INT, IN inValue VARCHAR(100))
BEGIN
UPDATE attribute_value
SET value = inValue
WHERE attribute_value_id = inAttributeValueId;
END$$
-- Create catalog_delete_attribute_value stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_delete_attribute_value(IN inAttributeValueId INT)
BEGIN
DECLARE productAttributeRowsCount INT;
SELECT count(*)
FROM product p
INNER JOIN product_attribute pa
ON p.product_id = pa.product_id
WHERE pa.attribute_value_id = inAttributeValueId
INTO productAttributeRowsCount;
IF productAttributeRowsCount = 0 THEN
DELETE FROM attribute_value WHERE attribute_value_id = inAttributeValueId;
SELECT 1;
ELSE
SELECT -1;
END IF;

END$$
11. Załaduj stronę administracyjną TShirtShop i upewnij się, że funkcje administracyjne atrybutów
(pokazane na powyższych rysunkach) działają poprawnie.
Jak to działa: administracja atrybutami
Trzeba przyznać, że pisanie kodu do administrowania katalogiem może stać się trochę nudne,
ponieważ nie jest to szczególnie trudne, ale wiąże się z napisaniem dużej ilości kodu. Niemniej jednak
funkcjonalny panel kontrolny jest niezbędny dla dobrego samopoczucia takiej strony internetowej
(ponieważ czytasz tę książkę, zawsze możesz użyć jej kodu do pobrania, jeśli chcesz). Oto ważne
zadania, przez które przeszedłeś w tym ćwiczeniu:
• Utworzenie skomponowanego szablonu admin_attributes, który składa się z admin_attributes.tpl i
admin_attributes.php. To jest szablon, który implementuje stronę pokazaną na rysunku 1.
• Utworzenie skomponowanego szablonu admin_attribute_values, który składa się z
admin_attribute_values.tpl i admin_attribute_values.php. Jest to szablon, który implementuje funkcję
zarządzania wartościami atrybutów przedstawioną na rysunku 2.
• Kodowanie niezbędnych czynności porządkowych, takich jak dodawanie linków do nowej funkcji w
szablonie admin_menu (zawierającego linki do wszystkich części administracyjnych witryny) oraz nowe
funkcje budowania linków w klasie Link.
• Napisanie kodu warstwy biznesowej i procedur składowanych w bazie danych, które obsługują
dodawanie, usuwanie i edytowanie atrybutów oraz wartości atrybutów.
Administrowanie produktami
Jeśli istnieje coś takiego jak nienudna funkcja administracyjna, zarządzanie produktami musi nią być.
Produkty mają nie tylko zdjęcia (a wszyscy wiemy, że zdjęcia są mniej nudne niż tekst), ale także
dodatkowe szczegóły, którymi można zarządzać, takie jak kategorie, których są częścią i czy są objęte
promocją. Ponieważ zarządzanie produktami jest nieco bardziej złożone niż zarządzanie działami lub
kategoriami, będziemy wspierać tę funkcję na dwóch stronach administracyjnych. Pierwsza nazywa się
Administrowanie Produktami i jest to strona, która pokazuje listę produktów należących do kategorii.
Ta strona pojawia się po kliknięciu przycisku Edytuj produkty na liście kategorii i możesz ją podziwiać
na rysunku 3. Po uruchomieniu tej strony utworzymy stronę administratora szczegółów produktu, do
której można uzyskać dostęp za pomocą przycisków Edytuj można zobaczyć na rysunku 3. Ale o tym
później - na razie skupmy się na stworzeniu strony zarządzania produktami.

Ćwiczenie: Administrowanie produktami
1. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie admin_products.tpl w pliku folderu prezentacji/templates i
dodaj do niego następujący kod:
{* admin_products.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_products" assign="obj"}
<form method="post"
action="{$obj->mLinkToCategoryProductsAdmin}">
<h3>
Editing products for category: {$obj->mCategoryName} [
<a href="{$obj->mLinkToDepartmentCategoriesAdmin}">
back to categories ...</a> ]
</h3>
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
{if $obj->mProductsCount eq 0}
<p class="no-items-found">There are no products in this category!</p>
{else}

<table class="tss-table">
<tr>
<th>Name</th>
<th>Description</th>
<th>Price</th>
<th>Discounted Price</th>
<th width="80">&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mProducts}
<tr>
<td>{$obj->mProducts[i].name}</td>
<td>{$obj->mProducts[i].description}</td>
<td>{$obj->mProducts[i].price}</td>
<td>{$obj->mProducts[i].discounted_price}</td>
<td>
<input type="submit"
name="submit_edit_prod_{$obj->mProducts[i].product_id}"
value="Edit" />
</td>
</tr>
{/section}
</table>
{/if}
<h3>Add new product:</h3>
<input type="text" name="product_name" value="[name]" size="30" />
<input type="text" name="product_description" value="[description]"
size="60" />
<input type="text" name="product_price" value="[price]" size="10" />
<input type="submit" name="submit_add_prod_0" value="Add" />
</form>

2. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie admin_products.php w folderze prezentacji i dodaj
do niego:
<?php
// Class that deals with products administration from a specific category
class AdminProducts
{
// Public variables available in smarty template
public $mProductsCount;
public $mProducts;
public $mErrorMessage;
public $mDepartmentId;
public $mCategoryId;
public $mCategoryName;
public $mLinkToDepartmentCategoriesAdmin;
public $mLinkToCategoryProductsAdmin;
// Private attributes
private $_mAction;
private $_mActionedProductId;
// Class constructor
public function __construct()
{
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->mDepartmentId = (int)$_GET['DepartmentId'];
else
trigger_error('DepartmentId not set');
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->mCategoryId = (int)$_GET['CategoryId'];
else
trigger_error('CategoryId not set');
$category_details = Catalog::GetCategoryDetails($this->mCategoryId);
$this->mCategoryName = $category_details['name'];

foreach ($_POST as $key => $value)
// If a submit button was clicked ...
if (substr($key, 0, 6) == 'submit')
{
/* Get the position of the last '_' underscore from submit button name
e.g strtpos('submit_edit_prod_1', '_') is 17 */
$last_underscore = strrpos($key, '_');
/* Get the scope of submit button
(e.g 'edit_dep' from 'submit_edit_prod_1') */
$this->_mAction = substr($key, strlen('submit_'),
$last_underscore - strlen('submit_'));
/* Get the product id targeted by submit button
(the number at the end of submit button name)
e.g '1' from 'submit_edit_prod_1' */
$this->_mActionedProductId = (int)substr($key, $last_underscore + 1);
break;
}
$this->mLinkToDepartmentCategoriesAdmin =
Link::ToDepartmentCategoriesAdmin($this->mDepartmentId);
$this->mLinkToCategoryProductsAdmin =
Link::ToCategoryProductsAdmin($this->mDepartmentId, $this->mCategoryId);
}
public function init()
{
// If adding a new product ...
if ($this->_mAction == 'add_prod')
{
$product_name = $_POST['product_name'];
$product_description = $_POST['product_description'];
$product_price = $_POST['product_price'];
if ($product_name == null)

$this->mErrorMessage = 'Product name is empty';
if ($product_description == null)
$this->mErrorMessage = 'Product description is empty';
if ($product_price == null || !is_numeric($product_price))
$this->mErrorMessage = 'Product price must be a number!';
if ($this->mErrorMessage == null)
{
Catalog::AddProductToCategory($this->mCategoryId, $product_name,
$product_description, $product_price);
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToCategoryProductsAdmin));
}
}
// If we want to see a product details
if ($this->_mAction == 'edit_prod')
{
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToProductAdmin($this->mDepartmentId,
$this->mCategoryId,
$this->_mActionedProductId)));
exit();
}
$this->mProducts = Catalog::GetCategoryProducts($this->mCategoryId);
$this->mProductsCount = count($this->mProducts);
}
}
?>
3. Otwórz plik Presentation/link.php i dodaj następującą metodę na końcu klasy Link:
// Create link to a products administration page

public static function ToCategoryProductsAdmin($departmentId, $categoryId)
{
$link = 'Page=Products&DepartmentId=' . $departmentId .
'&CategoryId=' . $categoryId;
return self::ToAdmin($link);
}
4. Zmodyfikuj metodę init() klasy StoreAdmin w store_admin.php, aby załadować skomponentowany
szablon admin_products:
// Choose what admin page to load ...
if ($admin_page == 'Departments')
$this->mContentsCell = 'admin_departments.tpl';
elseif ($admin_page == 'Categories')
$this->mContentsCell = 'admin_categories.tpl';
elseif ($admin_page == 'Attributes')
$this->mContentsCell = 'admin_attributes.tpl';
elseif ($admin_page == 'AttributeValues')
$this->mContentsCell = 'admin_attribute_values.tpl';
elseif ($admin_page == 'Products')
$this->mContentsCell = 'admin_products.tpl';
5. Dodaj następujący kod warstwy biznesowej do klasy Catalog w business/catalog.php:
// Gets products in a category
public static function GetCategoryProducts($categoryId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_category_products(:category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':category_id' => $categoryId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Creates a product and assigns it to a category

public static function AddProductToCategory($categoryId, $productName,
$productDescription, $productPrice)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_add_product_to_category(:category_id, :product_name,
:product_description, :product_price)';
// Build the parameters array
$params = array (':category_id' => $categoryId,
':product_name' => $productName,
':product_description' => $productDescription,
':product_price' => $productPrice);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
6. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać i utworzyć następujące procedury składowane. Nie zapomnij
ustawić $$ jako ogranicznika przed wykonaniem kodu.
-- Create catalog_get_category_products stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_category_products(IN inCategoryId INT)
BEGIN
SELECT p.product_id, p.name, p.description, p.price,
p.discounted_price
FROM product p
INNER JOIN product_category pc
ON p.product_id = pc.product_id
WHERE pc.category_id = inCategoryId
ORDER BY p.product_id;
END$$
-- Create catalog_add_product_to_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_add_product_to_category(IN inCategoryId INT,
IN inName VARCHAR(100), IN inDescription VARCHAR(1000),
IN inPrice DECIMAL(10, 2))

BEGIN
DECLARE productLastInsertId INT;
INSERT INTO product (name, description, price)
VALUES (inName, inDescription, inPrice);
SELECT LAST_INSERT_ID() INTO productLastInsertId;
INSERT INTO product_category (product_id, category_id)
VALUES (productLastInsertId, inCategoryId);
END$$
7. Możesz teraz załadować swoją stronę administracyjną, przejść do kategorii i kliknąć przycisk Edytuj
produkty. Powinieneś otrzymać stronę podobną do tej pokazanej na rysunku 3.
Jak to działa: administracja produktem
Więc teraz możesz zobaczyć produkty należące do kategorii. Nie możesz jeszcze edytować szczegółów
produktu, ale posiadanie ich na liście jest ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu. Możesz również
dodać nowy produkt do wybranej kategorii, korzystając z pól tekstowych znajdujących się pod listą
produktów. Zaimplementowałeś te funkcje w typowy sposób:
• Zaimplementowałeś podstawową funkcjonalność za pomocą skłądowanego szablonu Smarty o
nazwie admin_products. Jest on utworzony z pliku szablonu admin_products.tpl i skojarzonego z nim
obiektu prezentacji w admin_products.php.
• Zintegrowałeś nową funkcję z witryną administracyjną, łącząc ją z store_admin.
• Napisano pomocnicze metody warstwy biznesowej i procedury składowane warstwy danych, które
umożliwiają dodawanie nowego produktu do bazy danych i odczytywanie istniejących produktów.
Administrowanie szczegółami produktu
Lista produktów, którą zbudowałeś wcześniej, jest wspaniała, ale brakuje jej kilku ważnych funkcji.
Ostateczny szablon składowy, który wdrażasz, admin_product_details, pojawia się, gdy użytkownik
kliknie przycisk Edytuj dla produktu na liście produktów. Szablon umożliwia:
• Zobacz zdjęcie produktu
• Usuń produkt z kategorii
• Całkowicie usuń produkt z bazy danych
• Przypisz aktualny produkt do dodatkowej kategorii
• Przenieś obecny produkt do innej kategorii
• Zmień cenę produktu i obniżoną cenę
• Zmień nazwę lub opis produktu
Jeśli chodzi o usuwanie produktu, sprawy nie są takie proste. Możesz anulować przypisanie produktu
do kategorii, usuwając rekord z tabeli product_category lub skutecznie usunąć produkt z tabeli
produktów. Ponieważ produkty są dostępne w katalogu poprzez wybranie kategorii, musisz upewnić

się, że nie ma produktów osieroconych (produktów, które nie należą do żadnej kategorii). Pojawią się
dwa przyciski usuwania: przycisk „Usuń z kategorii”, który umożliwia usunięcie produktu z jednej
kategorii oraz przycisk „Usuń z katalogu”, który całkowicie usuwa produkt z katalogu poprzez usunięcie
jego wpisów w produkcie oraz tabele product_category. Jeśli produkt należy do wielu kategorii,
aktywny będzie tylko przycisk „Usuń z kategorii”. Jeśli produkt należy do jednej kategorii, dostępny
będzie tylko przycisk „Usuń z katalogu”. W ten sposób oferujemy administratorom niezbędne funkcje
i unikamy tworzenia produktów osieroconych, które nie należą do żadnej kategorii. Rzuć okiem na
stronę administrowania szczegółami produktu na rysunkach 4 i , a następnie zaimplementuj ją,
wykonując (kolejne ekscytujące) ćwiczenie krok po kroku.

Szczegóły produktu: Implementacja poziomu prezentacji
Należy pamiętać, że ponieważ do napisania jest sporo kodu, implementujemy (i wyjaśniamy) warstwę
prezentacji, warstwę biznesową i warstwę danych dla funkcji administrowania szczegółami produktu
w osobnych ćwiczeniach krok po kroku. Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcji
administracyjnych, wdrożenie rozpoczynamy od warstwy prezentacji.
Ćwiczenie: Implementacja warstwy prezentacji szczegółów produktu
1. Otwórz tshirtshop.css z folderu stylów i dodaj następujące definicje stylów:
.borderless-table {
width: 100%;
}
.borderless-table td {
border: none;
padding-left: 0;
}
.bold-text {
font-size: 93%;

font-weight: bold;
}
2. Stwórz prezentację/templates/admin_product_details.tpl i dodaj w niej następujący kod:
{* admin_product_details.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_product_details" assign="obj"}
<form enctype="multipart/form-data" method="post"
action="{$obj->mLinkToProductDetailsAdmin}">
<h3>
Editing product: ID #{$obj->mProduct.product_id} &mdash;
{$obj->mProduct.name} [
<a href="{$obj->mLinkToCategoryProductsAdmin}">
back to products ...</a> ]
</h3>
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
<table class="borderless-table">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="bold-text">
Product name:
</p>
<p>
<input type="text" name="name"
value="{$obj->mProduct.name}" size="30" />
</p>
<p class="bold-text">
Product description:
</p>
<p>
{strip}
<textarea name="description" rows="3" cols="60">

{$obj->mProduct.description}
</textarea>
{/strip}
</p>
<p class="bold-text">
Product price:
</p>
<p>
<input type="text" name="price"
value="{$obj->mProduct.price}" size="5" />
</p>
<p class="bold-text">
Product discounted price:
</p>
<p>
<input type="text" name="discounted_price"
value="{$obj->mProduct.discounted_price}" size="5" />
</p>
<p>
<input type="submit" name="UpdateProductInfo"
value="Update info" />
</p>
</td>
<td valign="top">
<p>
<font class="bold-text">Product belongs to these categories:</font>
{$obj->mProductCategoriesString}
</p>
<p class="bold-text">
Remove this product from:
</p>

<p>
{html_options name="TargetCategoryIdRemove"
options=$obj->mRemoveFromCategories}
<input type="submit" name="RemoveFromCategory" value="Remove"
{if $obj->mRemoveFromCategoryButtonDisabled}
disabled="disabled" {/if}/>
</p>
<p class="bold-text">
Assign product to this category:
</p>
<p>
{html_options name="TargetCategoryIdAssign"
options=$obj->mAssignOrMoveTo}
<input type="submit" name="Assign" value="Assign" />
</p>
<p class="bold-text">
Move product to this category:
</p>
<p>
{html_options name="TargetCategoryIdMove"
options=$obj->mAssignOrMoveTo}
<input type="submit" name="Move" value="Move" />
<input type="submit" name="RemoveFromCatalog"
value="Remove product from catalog"
{if !$obj->mRemoveFromCategoryButtonDisabled}
disabled="disabled" {/if}/>
</p>
{if $obj->mProductAttributes}
<p class="bold-text">
Product attributes:
</p>

<p>
{html_options name="TargetAttributeValueIdRemove"
options=$obj->mProductAttributes}
<input type="submit" name="RemoveAttributeValue"
value="Remove" />
</p>
{/if}
{if $obj->mCatalogAttributes}
<p class="bold-text">
Assign attribute to product:
</p>
<p>
{html_options name="TargetAttributeValueIdAssign"
options=$obj->mCatalogAttributes}
<input type="submit" name="AssignAttributeValue"
value="Assign" />
</p>
{/if}
<p class="bold-text">
Set display option for this product:
</p>
<p>
{html_options name="ProductDisplay"
options=$obj->mProductDisplayOptions
selected=$obj->mProduct.display}
<input type="submit" name="SetProductDisplayOption" value="Set" />
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>
<font class="bold-text">Image name:</font> {$obj->mProduct.image}
<input name="ImageUpload" type="file" value="Upload" />
<input type="submit" name="Upload" value="Upload" />
</p>
{if $obj->mProduct.image}
<p>
<img src="product_images/{$obj->mProduct.image}"
border="0" alt="{$obj->mProduct.name} image" />
</p>
{/if}
<p>
<font class="bold-text">Image 2 name:</font> {$obj->mProduct.image_2}
<input name="Image2Upload" type="file" value="Upload" />
<input type="submit" name="Upload" value="Upload" />
</p>
{if $obj->mProduct.image_2}
<p>
<img src="product_images/{$obj->mProduct.image_2}"
border="0" alt="{$obj->mProduct.name} image 2" />
</p>
{/if}
<p>
<font class="bold-text">Thumbnail name:</font> {$obj->mProduct.thumbnail}
<input name="ThumbnailUpload" type="file" value="Upload" />
<input type="submit" name="Upload" value="Upload" />
</p>
{if $obj->mProduct.thumbnail}
<p>
<img src="product_images/{$obj->mProduct.thumbnail}"
border="0" alt="{$obj->mProduct.name} thumbnail" />

</p>
{/if}
</form>
3. Otwórz business/catalog.php, aby dodać członka $mProductDisplayOptions do klasy Catalog
potrzebnej dla admin_products, jak zaznaczono:
<?php
// Business tier class for reading product catalog information
class Catalog
{
// Defines product display options
public static $mProductDisplayOptions = array ('Default', // 0
'On Catalog', // 1
'On Department', // 2
'On Both'); // 3
// Retrieves all departments
public static function GetDepartments()
{
4. Utwórz obiekt prezentacji Presentation/admin_product_details.php i dodaj w nim:
<?php
// Class that deals with product administration
class AdminProductDetails
{
// Public attributes
public $mProduct;
public $mErrorMessage;
public $mProductCategoriesString;
public $mProductDisplayOptions;
public $mProductAttributes;
public $mCatalogAttributes;
public $mAssignOrMoveTo;
public $mRemoveFromCategories;

public $mRemoveFromCategoryButtonDisabled = false;
public $mLinkToCategoryProductsAdmin;
public $mLinkToProductDetailsAdmin;
// Private attributes
private $_mProductId;
private $_mCategoryId;
private $_mDepartmentId;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Need to have DepartmentId in the query string
if (!isset ($_GET['DepartmentId']))
trigger_error('DepartmentId not set');
else
$this->_mDepartmentId = (int)$_GET['DepartmentId'];
// Need to have CategoryId in the query string
if (!isset ($_GET['CategoryId']))
trigger_error('CategoryId not set');
else
$this->_mCategoryId = (int)$_GET['CategoryId'];
// Need to have ProductId in the query string
if (!isset ($_GET['ProductId']))
trigger_error('ProductId not set');
else
$this->_mProductId = (int)$_GET['ProductId'];
$this->mProductDisplayOptions = Catalog::$mProductDisplayOptions;
$this->mLinkToCategoryProductsAdmin =
Link::ToCategoryProductsAdmin($this->_mDepartmentId, $this->_mCategoryId);
$this->mLinkToProductDetailsAdmin =
Link::ToProductAdmin($this->_mDepartmentId,
$this->_mCategoryId,

$this->_mProductId);
}
public function init()
{
// If uploading a product picture ...
if (isset ($_POST['Upload']))
{
/* Check whether we have write permission on the
product_images folder */
if (!is_writeable(SITE_ROOT . '/product_images/'))
{
echo "Can't write to the product_images folder";
exit();
}
// If the error code is 0, the file was uploaded ok
if ($_FILES['ImageUpload']['error'] == 0)
{
/* Use the move_uploaded_file PHP function to move the file
from its temporary location to the product_images folder */
move_uploaded_file($_FILES['ImageUpload']['tmp_name'],
SITE_ROOT . '/product_images/' .
$_FILES['ImageUpload']['name']);
// Update the product's information in the database
Catalog::SetImage($this->_mProductId,
$_FILES['ImageUpload']['name']);
}
// If the error code is 0, the file was uploaded ok
if ($_FILES['Image2Upload']['error'] == 0)
{
/* Use the move_uploaded_file PHP function to move the file
from its temporary location to the product_images folder */

move_uploaded_file($_FILES['Image2Upload']['tmp_name'],
SITE_ROOT . '/product_images/' .
$_FILES['Image2Upload']['name']);
// Update the product's information in the database
Catalog::SetImage2($this->_mProductId,
$_FILES['Image2Upload']['name']);
}
// If the error code is 0, the file was uploaded ok
if ($_FILES['ThumbnailUpload']['error'] == 0)
{
// Move the uploaded file to the product_images folder
move_uploaded_file($_FILES['ThumbnailUpload']['tmp_name'],
SITE_ROOT . '/product_images/' .
$_FILES['ThumbnailUpload']['name']);
// Update the product's information in the database
Catalog::SetThumbnail($this->_mProductId,
$_FILES['ThumbnailUpload']['name']);
}
}
// If updating product info ...
if (isset ($_POST['UpdateProductInfo']))
{
$product_name = $_POST['name'];
$product_description = $_POST['description'];
$product_price = $_POST['price'];
$product_discounted_price = $_POST['discounted_price'];
if ($product_name == null)
$this->mErrorMessage = 'Product name is empty';
if ($product_description == null)
$this->mErrorMessage = 'Product description is empty';
if ($product_price == null || !is_numeric($product_price))

$this->mErrorMessage = 'Product price must be a number!';
if ($product_discounted_price == null ||
!is_numeric($product_discounted_price))
$this->mErrorMessage = 'Product discounted price must be a number!';
if ($this->mErrorMessage == null)
Catalog::UpdateProduct($this->_mProductId, $product_name,
$product_description, $product_price, $product_discounted_price);
}
// If removing the product from a category ...
if (isset ($_POST['RemoveFromCategory']))
{
$target_category_id = $_POST['TargetCategoryIdRemove'];
$still_exists = Catalog::RemoveProductFromCategory(
$this->_mProductId, $target_category_id);
if ($still_exists == 0)
{
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToCategoryProductsAdmin));
exit();
}
}
// If setting product display option ...
if (isset ($_POST['SetProductDisplayOption']))
{
$product_display = $_POST['ProductDisplay'];
Catalog::SetProductDisplayOption($this->_mProductId, $product_display);
}
// If removing the product from catalog ...
if (isset ($_POST['RemoveFromCatalog']))
{

Catalog::DeleteProduct($this->_mProductId);
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
$this->mLinkToCategoryProductsAdmin));
exit();
}
// If assigning the product to another category ...
if (isset ($_POST['Assign']))
{
$target_category_id = $_POST['TargetCategoryIdAssign'];
Catalog::AssignProductToCategory($this->_mProductId,
$target_category_id);
}
// If moving the product to another category ...
if (isset ($_POST['Move']))
{
$target_category_id = $_POST['TargetCategoryIdMove'];
Catalog::MoveProductToCategory($this->_mProductId,
$this->_mCategoryId, $target_category_id);
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToProductAdmin($this->_mDepartmentId,
$target_category_id,
$this->_mProductId)));
exit();
}
// If assigning an attribute value to the product ...
if (isset ($_POST['AssignAttributeValue']))
{
$target_attribute_value_id = $_POST['TargetAttributeValueIdAssign'];
Catalog::AssignAttributeValueToProduct($this->_mProductId,

$target_attribute_value_id);
}
// If removing an attribute value from the product ...
if (isset ($_POST['RemoveAttributeValue']))
{
$target_attribute_value_id = $_POST['TargetAttributeValueIdRemove'];
Catalog::RemoveProductAttributeValue($this->_mProductId,
$target_attribute_value_id);
}
// If moving the product to another category ...
if (isset ($_POST['Move']))
{
$target_category_id = $_POST['TargetCategoryIdMove'];
Catalog::MoveProductToCategory($this->_mProductId,
$this->_mCategoryId, $target_category_id);
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToProductAdmin($this->_mDepartmentId,
$target_category_id,
$this->_mProductId)));
exit();
}
// Get product info
$this->mProduct = Catalog::GetProductInfo($this->_mProductId);
$product_categories = Catalog::GetCategoriesForProduct($this->_mProductId);
$product_attributes =
Catalog::GetProductAttributes($this->_mProductId);
for ($i = 0; $i < count($product_attributes); $i++)
$this->mProductAttributes[$product_attributes[$i]['attribute_value_id']] =
$product_attributes[$i]['attribute_name'] . ': ' .
$product_attributes[$i]['attribute_value'];

$catalog_attributes =
Catalog::GetAttributesNotAssignedToProduct($this->_mProductId);
for ($i = 0; $i < count($catalog_attributes); $i++)
$this->mCatalogAttributes[$catalog_attributes[$i]['attribute_value_id']] =
$catalog_attributes[$i]['attribute_name'] . ': ' .
$catalog_attributes[$i]['attribute_value'];
if (count($product_categories) == 1)
$this->mRemoveFromCategoryButtonDisabled = true;
// Show the categories the product belongs to
for ($i = 0; $i < count($product_categories); $i++)
$temp1[$product_categories[$i]['category_id']] =
$product_categories[$i]['name'];
$this->mRemoveFromCategories = $temp1;
$this->mProductCategoriesString = implode(', ', $temp1);
$all_categories = Catalog::GetCategories();
for ($i = 0; $i < count($all_categories); $i++)
$temp2[$all_categories[$i]['category_id']] =
$all_categories[$i]['name'];
$this->mAssignOrMoveTo = array_diff($temp2, $temp1);
}
}
?>
5. Otwórz plik Presentation/link.php i dodaj następującą metodę na końcu klasy Link:
// Create link to product details administration page
public static function ToProductAdmin($departmentId, $categoryId, $productId)
{
$link = 'Page=ProductDetails&DepartmentId=' . $departmentId .
'&CategoryId=' . $categoryId . '&ProductId=' . $productId;
return self::ToAdmin($link);
}

6. Zmodyfikuj metodę init() w klasie StoreAdmin w store_admin.php, aby załadować skomponowany
szablon admin_product_details:
// Choose what admin page to load ...
if ($admin_page == 'Departments')
$this->mContentsCell = 'admin_departments.tpl';
elseif ($admin_page == 'Categories')
$this->mContentsCell = 'admin_categories.tpl';
elseif ($admin_page == 'Attributes')
$this->mContentsCell = 'admin_attributes.tpl';
elseif ($admin_page == 'AttributeValues')
$this->mContentsCell = 'admin_attribute_values.tpl';
elseif ($admin_page == 'Products')
$this->mContentsCell = 'admin_products.tpl';
elseif ($admin_page == 'ProductDetails')
$this->mContentsCell = 'admin_product_details.tpl';
Jak to działa: tworzenie admin_product
Mimo że nie możesz jeszcze uruchomić strony, warto przyjrzeć się nowym elementom zawartym w
nowym szablonie. Szablon admin_product_details.tpl zawiera pojedynczy formularz z atrybutem
enctype="multipart/form-data". Ten atrybut jest potrzebny do przesyłania zdjęć produktów i działa w
połączeniu z kodem HTML, który umożliwia przesyłanie plików:
...
<input name="ImageUpload" type="file" value="Upload" />
<input type="submit" name="Upload" value="Upload" />
...
Reakcja na kliknięcie jednego z trzech przycisków uploadu odpowiadających obrazom produktów jest
zaimplementowana
w
metodzie
init()
z
klasy
AdminProductDetails
(w
Presentation/admin_product_details.php):
// If uploading a product picture ...
if (isset ($_POST['Upload']))
{
/* Check whether we have write permission on the
product_images folder */
if (!is_writeable(SITE_ROOT . '/product_images/'))

{
echo "Can't write to the product_images folder";
exit();
}
// If the error code is 0, the file was uploaded ok
if ($_FILES['ImageUpload']['error'] == 0)
{
/* Use the move_uploaded_file PHP function to move the file
from its temporary location to the product_images folder */
move_uploaded_file($_FILES['ImageUpload']['tmp_name'],
SITE_ROOT . '/product_images/' .
$_FILES['ImageUpload']['name']);
// Update the product's information in the database
Catalog::SetImage($this->_mProductId,
$_FILES['ImageUpload']['name']);
}
// If the error code is 0, the file was uploaded ok
if ($_FILES['Image2Upload']['error'] == 0)
{
/* Use the move_uploaded_file PHP function to move the file
from its temporary location to the product_images folder */
move_uploaded_file($_FILES['Image2Upload']['tmp_name'],
SITE_ROOT . '/product_images/' .
$_FILES['Image2Upload']['name']);
// Update the product's information in the database
Catalog::SetImage2($this->_mProductId,
$_FILES['Image2Upload']['name']);
}
// If the error code is 0, the file was uploaded ok
if ($_FILES['ThumbnailUpload']['error'] == 0)
{

// Move the uploaded file to the product_images folder
move_uploaded_file($_FILES['ThumbnailUpload']['tmp_name'],
SITE_ROOT . '/product_images/' .
$_FILES['ThumbnailUpload']['name']);
// Update the product's information in the database
Catalog::SetThumbnail($this->_mProductId,
$_FILES['ThumbnailUpload']['name']);
}
}
Zmienna superglobalna $_FILES to dwuwymiarowa tablica, która przechowuje informacje o
przesłanym pliku (lub plikach). Jeśli zmienna $_FILES['ImageUpload']['error'] jest ustawiona na 0,
główny obraz produktu został pomyślnie przesłany i musi zostać obsłużony. Zmienna
$_FILES['ImageUpload']['tmp_name'] przechowuje tymczasową nazwę przesłanego pliku na serwerze,
a zmienna $_FILES['ImageUpload']['name'] przechowuje określoną nazwę pliku po przesłaniu na
serwer.
Funkcja PHP move_uploaded_file() służy do przeniesienia pliku z lokalizacji tymczasowej do folderu
product_images:
/* Use the move_uploaded_file PHP function to move the file
from its temporary location to the product_images folder */
move_uploaded_file($_FILES['ImageUpload']['tmp_name'],
SITE_ROOT . '/product_images/' .
$_FILES['ImageUpload']['name']);
Po wgraniu zdjęcia produktu nazwa pliku musi zostać zapisana w bazie danych (w przeciwnym razie
wgranie pliku nie będzie miało żadnego skutku):
// Update the product's information in the database
Catalog::SetImage($this->_mProductId,
$_FILES['ImageUpload']['name']);
Jak widać, obsługa przesyłania plików za pomocą PHP jest całkiem prosta.
Szczegóły produktu: wdrażanie poziomu biznesowego
Aby zaimplementować warstwę biznesową, musisz dodać następujące metody do klasy Catalog:
• UpdateProduct aktualizuje szczegóły produktu: nazwę, opis, cenę i obniżoną cenę.
• DeleteProduct całkowicie usuwa produkt z katalogu.
• RemoveProductFromCategory jest wywoływane po kliknięciu przycisku „Usuń z kategorii” w celu
usunięcia przypisania produktu do kategorii.

• GetCategories zwraca wszystkie kategorie z naszego katalogu.
• GetProductInfo zwraca szczegóły produktu.
• GetCategoriesForProduct służy do pobrania listy kategorii powiązanych z określonym produktem.
• SetProductDisplayOption ustawia ustawienia wyświetlania produktu.
• AssignProductToCategory przypisuje produkt do kategorii.
• MoveProductToCategory przenosi produkt z jednej kategorii do drugiej.
• GetAttributesNotAssignedToProduct zwraca wszystkie wartości atrybutów z tabeli atrybutów, które
nie zostały przypisane do produktu.
• AssignAttributeValueToProduct przypisuje wartość atrybutu do produktu.
• RemoveProductAttributeValue usuwa powiązanie między produktem a wartością atrybutu z tabeli
product_attribute.
• SetImage1 zmienia nazwę pliku obrazu w bazie danych dla określonego produktu.
• SetImage2 zmienia nazwę drugiego pliku obrazu w bazie danych dla określonego produktu.
• SetThumbnail zmienia nazwę pliku obrazu miniatury dla określonego produktu.
Ćwiczenie: Implementacja metod poziomu biznesowego
Ponieważ funkcjonalność jest lepiej wyrażana przez funkcje warstwy danych, które wywołują metody,
omówimy je bardziej szczegółowo podczas implementacji warstwy danych. Na razie wystarczy dodać
następujący kod do klasy Catalog w business/catalog.php:
// Updates a product
public static function UpdateProduct($productId, $productName,
$productDescription, $productPrice,
$productDiscountedPrice)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_update_product(:product_id, :product_name,
:product_description, :product_price,
:product_discounted_price)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,
':product_name' => $productName,
':product_description' => $productDescription,
':product_price' => $productPrice,

':product_discounted_price' => $productDiscountedPrice);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Removes a product from the product catalog
public static function DeleteProduct($productId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_delete_product(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Unassigns a product from a category
public static function RemoveProductFromCategory($productId, $categoryId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_remove_product_from_category(
:product_id, :category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,
':category_id' => $categoryId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
// Retrieves the list of categories a product belongs to
public static function GetCategories()
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_categories()';

// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql);
}
// Retrieves product info
public static function GetProductInfo($productId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_product_info(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
// Retrieves the list of categories a product belongs to
public static function GetCategoriesForProduct($productId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_categories_for_product(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Assigns a product to a category
public static function SetProductDisplayOption($productId, $display)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_set_product_display_option(
:product_id, :display)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,

':display' => $display);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Assigns a product to a category
public static function AssignProductToCategory($productId, $categoryId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_assign_product_to_category(
:product_id, :category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,
':category_id' => $categoryId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Moves a product from one category to another
public static function MoveProductToCategory($productId, $sourceCategoryId,
$targetCategoryId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_move_product_to_category(:product_id,
:source_category_id, :target_category_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,
':source_category_id' => $sourceCategoryId,
':target_category_id' => $targetCategoryId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Gets the catalog attributes that are not assigned to the specified product

public static function GetAttributesNotAssignedToProduct($productId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_attributes_not_assigned_to_product(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Assign an attribute value to the specified product
public static function AssignAttributeValueToProduct($productId,
$attributeValueId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_assign_attribute_value_to_product(
:product_id, :attribute_value_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,
':attribute_value_id' => $attributeValueId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Removes a product attribute value
public static function RemoveProductAttributeValue($productId,
$attributeValueId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_remove_product_attribute_value(
:product_id, :attribute_value_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,

':attribute_value_id' => $attributeValueId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Changes the name of the product image file in the database
public static function SetImage($productId, $imageName)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_set_image(:product_id, :image_name)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId, ':image_name' => $imageName);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Changes the name of the second product image file in the database
public static function SetImage2($productId, $imageName)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_set_image_2(:product_id, :image_name)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId, ':image_name' => $imageName);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Changes the name of the product thumbnail file in the database
public static function SetThumbnail($productId, $thumbnailName)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL catalog_set_thumbnail(:product_id, :thumbnail_name)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,

':thumbnail_name' => $thumbnailName);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
Szczegóły produktu: Implementacja warstwy danych
W warstwie danych dodajesz procedury składowane, które odpowiadają metodom warstwy
biznesowej w właśnie wyświetlonej klasie Catalog.
Ćwiczenie: Dodawanie procedur składowanych
1. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać i utworzyć procedury składowane opisane w poniższych krokach i
nie zapomnij ustawić $$ jako ogranicznika przed wykonaniem kodu.
2. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_update_product w bazie
danych sklepu tshirtshop. Procedura składowana catalog_update_product aktualizuje szczegóły
produktu przy użyciu danych otrzymanych za pośrednictwem parametrów wejściowych inProductId,
inName, inDescription, inPrice i inDiscountedPrice.
-- Create catalog_update_product stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_update_product(IN inProductId INT,
IN inName VARCHAR(100), IN inDescription VARCHAR(1000),
IN inPrice DECIMAL(10, 2), IN inDiscountedPrice DECIMAL(10, 2))
BEGIN
UPDATE product
SET name = inName, description = inDescription, price = inPrice,
discounted_price = inDiscountedPrice
WHERE product_id = inProductId;
END$$
3. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_delete_product w bazie
danych tshirtshop. Procedura składowana catalog_delete_product całkowicie usuwa produkt z
katalogu, usuwając jego wpisy w tabelach product_attribute, product_category i product.
-- Create catalog_delete_product stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_delete_product(IN inProductId INT)
BEGIN
DELETE FROM product_attribute WHERE product_id = inProductId;
DELETE FROM product_category WHERE product_id = inProductId;
DELETE FROM product WHERE product_id = inProductId;
END$$

4.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
składowaną
catalog_remove_product_from_category w bazie danych sklepu tshirtshop. Procedura składowana
catalog_remove_product_from_category weryfikuje, w ilu kategoriach istnieje produkt. Jeśli produkt
istnieje w więcej niż jednej kategorii, po prostu usuwa produkt z określonej kategorii (identyfikator
otrzymany jako parametr). Jeśli produkt jest powiązany z jedną kategorią, jest całkowicie usuwany z
bazy danych.
-- Create catalog_remove_product_from_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_remove_product_from_category(
IN inProductId INT, IN inCategoryId INT)
BEGIN
DECLARE productCategoryRowsCount INT;
SELECT count(*)
FROM product_category
WHERE product_id = inProductId
INTO productCategoryRowsCount;
IF productCategoryRowsCount = 1 THEN
CALL catalog_delete_product(inProductId);
SELECT 0;
ELSE
DELETE FROM product_category
WHERE category_id = inCategoryId AND product_id = inProductId;
SELECT 1;
END IF;
END$$
5. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_get_categories w Twojej
bazie danych tshirtshop; Catalog_get_categories po prostu zwraca wszystkie kategorie z Twojego
katalogu.
-- Create catalog_get_categories stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_categories()
BEGIN
SELECT category_id, name, description
FROM category
ORDER BY category_id;
END$$

6. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_get_product_info w Twojej
bazie danych tshirtshop. Procedura przechowywana catalog_get_product_info pobiera nazwę
produktu, opis, cenę, obniżoną cenę, obraz, drugi obraz, miniaturę i opcję wyświetlania dla produktu
identyfikowanego przez identyfikator produktu (inProductId).
-- Create catalog_get_product_info stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_product_info(IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT product_id, name, description, price, discounted_price,
image, image_2, thumbnail, display
FROM product
WHERE product_id = inProductId;
END$$
7. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę przechowywaną catalog_get_categories_for_product w
bazie danych tshirtshop. Procedura składowana catalog_get_categories_for_product zwraca listę
kategorii, które należą do określonego produktu. Zwracane są tylko ich identyfikatory i imiona i
nazwiska, bo to jedyne informacje, które nas interesują.
-- Create catalog_get_categories_for_product stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_categories_for_product(IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT c.category_id, c.department_id, c.name
FROM category c
JOIN product_category pc
ON c.category_id = pc.category_id
WHERE pc.product_id = inProductId
ORDER BY category_id;
END$$
8. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_set_product_display_option w
bazie danych tshirtshop:
-- Create catalog_set_product_display_option stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_set_product_display_option(
IN inProductId INT, IN inDisplay SMALLINT)
BEGIN
UPDATE product SET display = inDisplay WHERE product_id = inProductId;
END$$

9.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
składowaną
catalog_assign_product_to_category w bazie danych tshirtshop. Procedura składowana
catalog_assign_product_to_category kojarzy produkt z kategorią przez dodanie pary wartości
(product_id, category_id) do tabeli product_ category.
-- Create catalog_assign_product_to_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_assign_product_to_category(
IN inProductId INT, IN inCategoryId INT)
BEGIN
INSERT INTO product_category (product_id, category_id)
VALUES (inProductId, inCategoryId);
END$$
10.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
składowaną
catalog_assign_product_to_category w Twojej bazie danych tshirtshop. Procedura składowana
catalog_move_product_to_category usuwa produkt z kategorii i umieszcza go w innej.
-- Create catalog_move_product_to_category stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_move_product_to_category(IN inProductId INT,
IN inSourceCategoryId INT, IN inTargetCategoryId INT)
BEGIN
UPDATE product_category
SET category_id = inTargetCategoryId
WHERE product_id = inProductId
AND category_id = inSourceCategoryId;
END$$
11.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
składowaną
catalog_get_attributes_not_assigned_to_product w bazie danych tshirtshop. Ta procedura zwraca
wszystkie wartości atrybutów, które nie były jeszcze powiązane z produktem w tabeli
product_attribute.
-- Create catalog_get_attributes_not_assigned_to_product stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_attributes_not_assigned_to_product(
IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT a.name AS attribute_name,
av.attribute_value_id, av.value AS attribute_value
FROM attribute_value av

INNER JOIN attribute a
ON av.attribute_id = a.attribute_id
WHERE av.attribute_value_id NOT IN
(SELECT attribute_value_id
FROM product_attribute
WHERE product_id = inProductId)
ORDER BY attribute_name, av.attribute_value_id;
END$$
12.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
przechowywaną
catalog_assign_attribute_value_to_product w Twojej bazie danych tshirtshop. Ta procedura
przypisuje wartość atrybutu do produktu poprzez dodanie nowego rekordu do tabeli
product_attribute.
-- Create catalog_assign_attribute_value_to_product stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_assign_attribute_value_to_product(
IN inProductId INT, IN inAttributeValueId INT)
BEGIN
INSERT INTO product_attribute (product_id, attribute_value_id)
VALUES (inProductId, inAttributeValueId);
END$$
13.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
składowaną
catalog_remove_product_attribute_value w Twojej bazie danych tshirtshop. Ta procedura cofa
przypisanie wartości atrybutu do produktu poprzez usunięcie niezbędnego rekordu z tabeli
product_attribute.
-- Create catalog_remove_product_attribute_value stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_remove_product_attribute_value(
IN inProductId INT, IN inAttributeValueId INT)
BEGIN
DELETE FROM product_attribute
WHERE product_id = inProductId AND
attribute_value_id = inAttributeValueId;
END$$
14. Wykonaj ten kod, który utworzy procedury składowane catalog_set_image, catalog_set_image_2
i catalog_set_thumbnail w bazie danych sklepu tshirtshop. Potrzebujemy tych funkcji do zmiany
głównego, dodatkowego i/lub miniaturowego obrazu produktu podczas przesyłania nowego zdjęcia.

-- Create catalog_set_image stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_set_image(
IN inProductId INT, IN inImage VARCHAR(150))
BEGIN
UPDATE product SET image = inImage WHERE product_id = inProductId;
END$$
-- Create catalog_set_image_2 stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_set_image_2(
IN inProductId INT, IN inImage VARCHAR(150))
BEGIN
UPDATE product SET image_2 = inImage WHERE product_id = inProductId;
END$$
-- Create catalog_set_thumbnail stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_set_thumbnail(
IN inProductId INT, IN inThumbnail VARCHAR(150))
BEGIN
UPDATE product
SET thumbnail = inThumbnail
WHERE product_id = inProductId;
END$$
15. Załaduj stronę szczegółów produktu i upewnij się, że wszystko działa tak, jak powinno. Masz wiele
funkcji do przetestowania! Rysunki 4 i 5 pokazują stronę administratora szczegółów produktu w akcji.
Jak to działa: administrowanie szczegółami produktu
Żadna funkcja administracyjna nie jest fajna do zaimplementowania, ale to, co do tej pory osiągnąłeś,
jest imponujące. Administratorzy Twojego sklepu mogą teraz edytować nazwę, opis i cenę produktu;
usuwać produkty z bazy danych lub tylko z kategorii; przypisać produkt do jednej lub więcej kategorii;
oraz zarządzać atrybutami i zdjęciami produktów. W tej chwili oferujesz wszystkie ważne funkcje, które
są niezbędne do administrowania stroną internetową, taką jak TShirtShop.
Dodamy jednak jeszcze jedną funkcję, która znacznie ułatwi życie administratorom naszych sklepów:
linki administracyjne w sklepie.
Tworzenie linków administracyjnych w sklepie
W tej chwili strona administracyjna spełnia wszystkie ważne wymagania: administratorzy mogą
zarządzać działami katalogu, kategoriami, produktami i ich atrybutami. W ostatniej części tego
rozdziału wdrażamy dodatkową funkcję, która nieco ułatwia zadanie administratora. Ta funkcja składa

się z przycisków Edytuj, takich jak Edytuj szczegóły działu i Edytuj szczegóły produktu, które można
zobaczyć na rysunku 6. Przyciski te pojawiają się tylko wtedy, gdy odwiedzający jest uwierzytelniony
jako administrator i przekierowuje go bezpośrednio na stronę administracyjną elementu.

Ćwiczenie: Implementacja linków administracyjnych w sklepie
1. Otwórz plik tshirtshop.css z folderu stylów i dodaj następujące definicje stylów:
div.yui-b div form.edit-form
{
margin: 0;
padding: 0;
}
.edit-form
{
margin: 0;
padding: 0 0 10px 0;
}
2. Otwórz prezentację/szablony/department.tpl i edytuj ją w ten sposób

{* department.tpl *}
{load_presentation_object filename="department" assign="obj"}
<h1>{$obj->mName}</h1>
<p class="description">{$obj->mDescription}</p>
{if $obj->mShowEditButton}
<form action="{$obj->mEditActionTarget}" method="post" class="edit-form">
<input type="submit" name="submit_{$obj->mEditAction}"
value="{$obj->mEditButtonCaption}" />
</form>
{/if}
{include file="products_list.tpl"}
3.
Dodaj
następujących
Presentation/department.php:

wyróżnionych

członków

do

klasy

Department

w

// Deals with retrieving department details
class Department
{
// Public variables for the smarty template
public $mName;
public $mDescription;
public $mEditActionTarget;
public $mEditAction;
public $mEditButtonCaption;
public $mShowEditButton;
4. Również w Presentation/department.php dodaj następujący fragment kodu na końcu konstruktora
klasy Department. Dzięki temu przycisk Edytuj jest widoczny, jeśli użytkownik jest administratorem.
/* If CategoryId is in the query string we save it
(casting it to integer to protect against invalid values) */
if (isset ($_GET['CategoryId']))
$this->_mCategoryId = (int)$_GET['CategoryId'];
// Show Edit button if the user is administrator
if (!(isset ($_SESSION['admin_logged'])) ||
$_SESSION['admin_logged'] != true)

$this->mShowEditButton = false;
else
$this->mShowEditButton = true;
}
5. Nadal w Presentation/department.php, dodaj następujący podświetlony fragment kodu na końcu
metody init():
// If visiting a category ...
if (isset ($this->_mCategoryId))
{
$category_details =
Catalog::GetCategoryDetails($this->_mCategoryId);
$this->mName = $this->mName . ' &raquo; ' .
$category_details['name'];
$this->mDescription = $category_details['description'];
$this->mEditActionTarget =
Link::ToDepartmentCategoriesAdmin($this->_mDepartmentId);
$this->mEditAction = 'edit_cat_' . $this->_mCategoryId;
$this->mEditButtonCaption = 'Edit Category Details';
}
else
{
$this->mEditActionTarget = Link::ToDepartmentsAdmin();
$this->mEditAction = 'edit_dept_' . $this->_mDepartmentId;
$this->mEditButtonCaption = 'Edit Department Details';
}
}
}
?>
6. Dodaj następujący fragment kodu do prezentacji/templates/product.tpl:
{* Add the submit button and close the form *}
<p>

<input type="submit" name="submit" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
{* Show edit button for administrators *}
{if $obj->mShowEditButton}
<form action="{$obj->mEditActionTarget}" target="_self"
method="post" class="edit-form">
<p>
<input type="submit" name="submit_edit" value="Edit Product Details" />
</p>
</form>
{/if}
{if $obj->mLinkToContinueShopping}
<a href="{$obj->mLinkToContinueShopping}">Continue Shopping</a>
{/if}
7. Dodaj te elementy do klasy Product w Presentation/product.php:
// Handles product details
class Product
{
// Public variables to be used in Smarty template
public $mProduct;
public $mProductLocations;
public $mLinkToContinueShopping;
public $mLocations;
public $mEditActionTarget;
public $mShowEditButton;
8. Dodaj ten kod na końcu konstruktora klasy Product, w Presentation/product.php. Ten kod zapewnia,
że przycisk Edytuj jest wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik jest administratorem:
else
trigger_error('ProductId not set');
// Show Edit button for administrators

if (!(isset ($_SESSION['admin_logged'])) ||
$_SESSION['admin_logged'] != true)
$this->mShowEditButton = false;
else
$this->mShowEditButton = true;
}
9. W tym samym pliku dodaj podświetlony fragment kodu na końcu metody init() klasy Product.
Spowoduje to utworzenie łącza do strony edycji produktu.
// Build links for product departments and categories pages
for ($i = 0; $i < count($this->mLocations); $i++)
{
$this->mLocations[$i]['link_to_department'] =
Link::ToDepartment($this->mLocations[$i]['department_id']);
$this->mLocations[$i]['link_to_category'] =
Link::ToCategory($this->mLocations[$i]['department_id'],
$this->mLocations[$i]['category_id']);
}
// Prepare the Edit button
$this->mEditActionTarget =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
if (isset ($_SESSION['admin_logged']) &&
$_SESSION['admin_logged'] == true &&
isset ($_POST['submit_edit']))
{
$product_locations = $this->mLocations;
if (count($product_locations) > 0)
{
$department_id = $product_locations[0]['department_id'];
$category_id = $product_locations[0]['category_id'];
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(

Link::ToProductAdmin($department_id,
$category_id,
$this->_mProductId)));
}
}
}
}
?>
10. Dodaj następujący fragment kodu do Presentation/templates/products_list.tpl. To dodaje Edytuj
do list produktów.
{* Add the submit button and close the form *}
<p>
<input type="submit" name="submit" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
{* Show Edit button for administrators *}
{if $obj->mShowEditButton}
<form action="{$obj->mEditActionTarget}" target="_self"
method="post" class="edit-form">
<input type="hidden" name="product_id"
value="{$obj->mProducts[k].product_id}" />
<input type="submit" name="submit" value="Edit Product Details" />
</form>
{/if}
</td>
{if $smarty.section.k.index % 2 != 0 && !$smarty.section.k.first ||
$smarty.section.k.last}
</tr>
{/if}
{/section}
11. Otwórz prezentację/products_list.php i dodaj następujące elementy do klasy ProductsList:

public $mAllWords = 'off';
public $mSearchString;
public $mEditActionTarget;
public $mShowEditButton;
// Private members
private $_mDepartmentId;
private $_mCategoryId;
12. Dodaj następujący fragment kodu na końcu metody __construct() klasy ProductsList:
if ($this->mPage < 1)
trigger_error('Incorrect Page value');
// Save page request for continue shopping functionality
$_SESSION['link_to_continue_shopping'] = $_SERVER['QUERY_STRING'];
// Show Edit button for administrators
if (!(isset ($_SESSION['admin_logged'])) ||
$_SESSION['admin_logged'] != true)
$this->mShowEditButton = false;
else
$this->mShowEditButton = true;
}
13. Również w Presentation/products_list.php dodaj następujący fragment kodu na początku metody
init() w ProductsList:
public function init()
{
// Prepare the Edit button
$this->mEditActionTarget =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
if (isset ($_SESSION['admin_logged']) &&
$_SESSION['admin_logged'] == true &&
isset ($_POST['product_id']))
{
if (isset ($this->_mDepartmentId) && isset ($this->_mCategoryId))

header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToProductAdmin($this->_mDepartmentId,
$this->_mCategoryId,
(int)$_POST['product_id'])));
else
{
$product_locations =
Catalog::GetProductLocations((int)$_POST['product_id']);
if (count($product_locations) > 0)
{
$department_id = $product_locations[0]['department_id'];
$category_id = $product_locations[0]['category_id'];
header('Location: ' .
htmlspecialchars_decode(
Link::ToProductAdmin($department_id,
$category_id,
(int)$_POST['product_id'])));
}
}
}
/* If searching the catalog, get the list of products by calling
the Search business tier method */
if (isset ($this->mSearchString))
{
// Get search results
$search_results = Catalog::Search($this->mSearchString,
$this->mAllWords,
$this->mPage,
$this->mrTotalPages);

14. Otwórz Presentation/store_front.php i dodaj następujący fragment kodu na początku metody init()
klasy StoreFront:
public function init()
{
$_SESSION['link_to_store_front'] =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
// Create "Continue Shopping" link for the PayPal shopping cart
if (!isset ($_GET['AddProduct']))
{
15. Otwórz Presentation/admin_menu.php i zmodyfikuj konstruktor klasy AdminMenu w następujący
sposób:
public function __construct()
{
$this->mLinkToStoreAdmin = Link::ToAdmin();
$this->mLinkToAttributesAdmin = Link::ToAttributesAdmin();
if (isset ($_SESSION['link_to_store_front']))
$this->mLinkToStoreFront = $_SESSION['link_to_store_front'];
else
$this->mLinkToStoreFront = Link::ToIndex();
$this->mLinkToLogout = Link::ToLogout();
}
16. Nawiguj po TShirtShop będąc zalogowanym jako administrator i zauważ pojawiające się przyciski
Edytuj, jak pokazano na rysunkach 6 i 7.

Jak to działa: linki administracyjne w sklepie
W tym ćwiczeniu utworzyliśmy przyciski Edytuj w całym katalogu produktów, które są wyświetlane
tylko wtedy, gdy bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator. W ten sposób administrator,
który zauważy, powiedzmy, opis produktu, który wymaga aktualizacji, może kliknąć przycisk Edytuj dla
tego produktu bezpośrednio z katalogu, zamiast przeglądać strony administracyjne w celu znalezienia
tego produktu. Wdrożenie tej funkcji nie było prawdopodobnie najbardziej ekscytującym ćwiczeniem
z kodowania, jakie kiedykolwiek wykonałeś, ale jest to naprawdę przydatna funkcja, którą z pewnością
docenią Twoi klienci!
Podsumowanie
Wdrożyłeś funkcje administracyjne dla swoich produktów, w tym funkcje dodawania lub edytowania
atrybutów produktów, przypisywania produktów do kategorii, przesyłania zdjęć produktów i tak dalej.
Zaktualizowałeś również TShirtShop, aby zawierał przyciski edycji na stronie katalogu, dzięki czemu
administratorzy mogą znacznie łatwiej uzyskać dostęp do stron administracyjnych w celu aktualizacji
informacji o katalogu. Teraz, gdy sucha część tworzenia strony administracyjnych naszej strony została
zakończona, jesteśmy w końcu gotowi do przejścia do naprawdę ekscytujących funkcji. W Części 12
zaimplementujesz własny koszyk na zakupy w TShirtShop, zastępując koszyk PayPal, z którego
korzystałeś do tej pory.

Tworzenie własnego koszyka
Witamy w drugim etapie rozwoju! Na tym etapie zaczniesz ulepszać i dodawać nowe funkcje do już
istniejącej, w pełni funkcjonalnej witryny e-commerce. Co dokładnie możesz poprawić? Cóż,
odpowiedź na to pytanie nie jest trudna do znalezienia, jeśli rzucisz okiem na popularne witryny ecommerce w sieci. Personalizują one wrażenia użytkownika, zapewniają rekomendacje produktów,
zapamiętują preferencje klientów i oferują wiele innych funkcji, które sprawiają, że witryna jest łatwa
do zapamiętania i trudna do opuszczenia bez uprzedniego zakupu czegoś. Na pierwszym etapie
rozwoju w dużym stopniu polegałeś na zewnętrznym procesorze płatności (PayPal), który dostarczył
zintegrowany koszyk na zakupy, więc nie rejestrowałeś żadnego koszyka ani informacji o zamówieniach
w bazie danych. W tej chwili Twoja witryna nie jest w stanie wyświetlić listy „najbardziej
poszukiwanych” produktów ani żadnych innych informacji o produktach, które zostały sprzedane za
pośrednictwem witryny, ponieważ na tym etapie nie śledzisz sprzedawanych produktów. Zapisywanie
informacji o zamówieniach w bazie danych jest teraz jednym z naszych priorytetów, ponieważ
większość funkcji, które chcesz następnie wdrożyć, opiera się na posiadaniu tych informacji. Na końcu
tego rozdziału będziesz miał sprawny koszyk na zakupy, ale odwiedzający nie będzie mógł jeszcze
zamawiać zawartych w nim produktów. Dodasz tę funkcję w części 14, kiedy wdrożysz niestandardowy
system kasowy, który integruje się z Twoim nowym koszykiem na zakupy. W szczególności w tym
rozdziale dowiesz się, jak:
• Przeanalizuj elementy koszyka.
• Utwórz strukturę bazy danych, która przechowuje rekordy koszyka zakupów.
• Implementuj składniki warstwy danych, warstwy biznesowej i warstwy prezentacji koszyka zakupów.
• Zaktualizuj przyciski Dodaj do koszyka PayPal utworzone w Części 9, aby działały z nowym koszykiem.
• Utwórz okno podsumowania koszyka, aby przypomnieć użytkownikom o produktach w ich koszykach
i całkowitych kwotach.
• Zaimplementuj stronę administrowania koszykiem na zakupy, która umożliwia administratorom
witryny usuwanie koszyków, które nie były aktualizowane przez określoną liczbę dni.
Projektowanie koszyka na zakupy
Tu zaimplementujemy niestandardowy koszyk, który przechowuje dane w lokalnej bazie tshirtshop.
Zapewni to znacznie większą elastyczność niż koszyk PayPal, nad którym nie masz kontroli i którego nie
można łatwo zapisać w bazie danych w celu dalszego przetwarzania i analizy. W przypadku
niestandardowego koszyka na zakupy, gdy odwiedzający kliknie przycisk Dodaj do koszyka dla
produktu, produkt jest nadal dodawany do koszyka odwiedzającego, ale ten koszyk i informacje o
produkcie będą przechowywane bezpośrednio w bazie danych tshirtshop, a nie w niedostępnej bazie
danych PayPal . Gdy odwiedzający kliknie przycisk Wyświetl koszyk, pojawi się strona podobna do tej
pokazanej na rysunku

Nasz koszyk będzie miał funkcję „Zapisz na później”, dzięki której odwiedzający może zamówić tylko
podzbiór produktów w koszyku i zapisać pozostałe produkty do zakupu w późniejszym czasie. Gdy
produkt zostanie zapisany na później, jest przenoszony na osobną listę koszyka i nie jest uwzględniany
w zamówieniu, gdy odwiedzający się wymeldowuje.

Na wszystkich innych stronach z wyjątkiem strony koszyka, odwiedzający będzie mógł zobaczyć
podsumowanie koszyka zakupów w lewej części ekranu, jak pokazano na rysunku

Zanim zaczniemy pisać kod do koszyka, przyjrzyjmy się bliżej temu, co zamierzamy zrobić. Po pierwsze,
pamiętaj, że na tym etapie witryny nie będziesz mieć żadnych funkcji personalizacji użytkownika. W
tym momencie nie ma znaczenia, kto kupuje Twoje produkty; chcesz tylko wiedzieć, jakie produkty
zostały sprzedane i kiedy. Kiedy dodasz funkcje dostosowywania użytkownika w późniejszych
częściach, twoje zadanie będzie dość proste: kiedy odwiedzający się uwierzytelni, tymczasowy
(anonimowy) koszyk odwiedzającego zostanie powiązany z kontem odwiedzającego. Ponieważ
pracujesz z tymczasowymi koszykami zakupowymi, nawet po wdrożeniu systemu kont klienta,
odwiedzający nie musi podawać dodatkowych informacji (logowania) wcześniej niż to konieczne.
Używamy plików cookie do śledzenia koszyków zakupowych. Kiedy odwiedzający kliknie przycisk Dodaj
do koszyka, serwer najpierw sprawdza, czy plik cookie koszyka na zakupy już istnieje na komputerze
odwiedzającego. Jeśli tak, określony produkt zostanie dodany do istniejącego koszyka. W przeciwnym
razie serwer generuje unikalny identyfikator koszyka, zapisuje go w ciasteczku klienta, a następnie
dodaje produkt do nowo wygenerowanego koszyka.
Przechowywanie informacji o koszyku
Będziesz przechowywać wszystkie informacje z koszyków w jednej tabeli o nazwie shopping_cart.
Wykonaj następne ćwiczenie, aby utworzyć tabelę shopping_cart.
Ćwiczenie: Tworzenie tabeli koszyka_koszyków
1. Załaduj phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytań SQL.
2. Wykonaj następujący kod, który utworzy tabelę shopping_cart w Twojej bazie danych tshirtshop:
-- Create shopping_cart table

CREATE TABLE `shopping_cart` (
`item_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`cart_id` CHAR(32) NOT NULL,
`product_id` INT NOT NULL,
`attributes` VARCHAR(1000) NOT NULL,
`quantity` INT NOT NULL,
`buy_now` BOOL NOT NULL DEFAULT true,
`added_on` DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (`item_id`),
KEY `idx_shopping_cart_cart_id` (`cart_id`)
);
Jak to działa: tabela z koszykiem
Przyjrzyjmy się każdemu polu w shopping_cart:
• item_id to klucz podstawowy tabeli. Jego wartość jednoznacznie identyfikuje rekord koszyka.
• cart_id to wartość CHAR(32), która jednoznacznie identyfikuje koszyk na zakupy odwiedzającego (w
przeciwieństwie do tylko jednego rekordu koszyka).
• product_id odwołuje się do identyfikatora istniejącego produktu.
• atrybuty to zmienne pole znaków, które przechowuje atrybuty wybrane przez odwiedzającego
podczas dodawania produktu do koszyka. Możliwą wartością tego pola może być np. "Kolor/Rozmiar:
Biały/XL".
• ilość przechowuje ilość produktu w koszyku.
• kup_teraz to pole logiczne z domyślną wartością true, które obsługuje funkcję „Zapisz na później”.
Gdy klient wymelduje się, do zamówienia dodawane są tylko te produkty, dla których ta wartość jest
ustawiona na true, natomiast produkty „Zapisz na później” pozostają w koszyku.
• add_on to pole daty wypełnione datą dodania produktu do koszyka. Wartość ta służy do obliczania
wieku koszyka, co daje nam możliwość usunięcia starych koszyków z bazy danych.
Wartość pierwszego pola, item_id, jest obliczana za każdym razem, gdy w tabeli tworzony jest nowy
rekord. Żadnych niespodzianek — już wcześniej pracowałeś z kolumnami AUTO_INCREMENT. Wartość
cart_id reprezentuje identyfikator koszyka na zakupy. Ta wartość jest obliczana przez warstwę
biznesową za każdym razem, gdy tworzony jest nowy koszyk. Pole cart_id zawiera wartość, która
jednoznacznie identyfikuje koszyk na zakupy odwiedzającego. Ważne jest, aby zrozumieć, że
użytkownik może mieć kilka produktów w koszyku, że każdy produkt może mieć różne konfiguracje
atrybutów oraz że klient może kupić ten sam produkt kilka razy, każdy z innymi atrybutami. Na
przykład, odwiedzający może mieć w koszyku koszulkę Black/L Torch i Pink/M Torch. Z tego powodu
jedyną kombinacją pól gwarantującą unikalność pozycji koszyka są (cart_id, product_id, attributes),
które mogą służyć jako klucz podstawowy tabeli. Ale poczekaj! MySQL ma ograniczenia dotyczące
rozmiaru kolumn tworzących klucz podstawowy. Próba utworzenia klucza podstawowego, jak

określono wcześniej, powoduje następujący błąd: „#1071 — Określony klucz był za długi; maksymalna
długość klucza to 999 bajtów.” Błąd zasadniczo mówi, że skumulowany rozmiar kolumn tworzących
klucz podstawowy nie może przekroczyć 999 bajtów, aw naszym przypadku trzy pola przekraczają 3000
bajtów (znak zakodowany w UT8 zajmuje trzy bajty). Oznacza to, że jeśli chcesz utworzyć klucz
podstawowy z trzech pól, musisz ograniczyć rozmiar atrybutów do 269 znaków. To ograniczenie może,
ale nie musi być dla Ciebie do zaakceptowania, w zależności od tego, co sprzedajesz, a nawet jeśli dzisiaj
jest w porządku, jutro możesz potrzebować większych atrybutów! Nasze obejście polega na
utworzeniu wartości sztucznego klucza podstawowego — item_id — a następnie użyciu tego pola jako
klucza podstawowego. To rozwiązanie polegające na dodaniu nowego pola łamie zasady trzeciej
postaci normalnej lub po prostu nie jest idealnym projektem bazy danych; jednak przy pewnym
starannym zaplanowaniu pozwala nam na wdrożenie funkcjonalnego koszyka na zakupy.
Implementacja warstwy danych
Teraz utworzymy procedury składowane, które obsługują niezbędne operacje koszyka na zakupy.
Stworzymy te procedury w bazie danych tshirtshop:
• shopping_cart_add_product dodaje produkt do koszyka.
• shopping_cart_update modyfikuje ilości produktów w koszyku i późniejszą ich wycenę.
• shopping_cart_remove_product usuwa produkt z koszyka odwiedzającego.
• shopping_cart_get_products pobiera listę produktów w określonym koszyku i jest wywoływana, gdy
chcesz pokazać użytkownikowi koszyk.
• shopping_cart_get_saved_products pobiera listę produktów zapisanych do kupienia później i jest
wywoływana, gdy użytkownik zażąda strony ze szczegółami koszyka.
• shopping_cart_get_total_amount zwraca łączne koszty produktów w określonym koszyku
produktów.
• shopping_cart_save_product_for_later zapisuje produkt w koszyku do późniejszego zakupu.
• shopping_cart_move_product_to_cart przenosi produkt z listy „Zapisz na później” z powrotem do
„głównego” koszyka.
Teraz stwórzmy każdą metodę pojedynczo w poniższym ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Implementacja procedur składowanych
1. Użyj phpMyAdmin, aby utworzyć procedury składowane opisane w poniższych krokach. Nie
zapomnij ustawić separatora $$ przed wykonaniem kodu każdego kroku.
2. Utwórz procedurę składowaną shopping_cart_add_product w bazie danych sklepu tshirtshop,
wykonując ten kod:
-- Create shopping_cart_add_product stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_add_product(IN inCartId CHAR(32),
IN inProductId INT, IN inAttributes VARCHAR(1000))
BEGIN
DECLARE productQuantity INT;

-- Obtain current shopping cart quantity for the product
SELECT quantity
FROM shopping_cart
WHERE cart_id = inCartId
AND product_id = inProductId
AND attributes = inAttributes
INTO productQuantity;
-- Create new shopping cart record, or increase quantity of existing record
IF productQuantity IS NULL THEN
INSERT INTO shopping_cart(cart_id, product_id, attributes,
quantity, added_on)
VALUES (inCartId, inProductId, inAttributes, 1, NOW());
ELSE
UPDATE shopping_cart
SET quantity = quantity + 1, buy_now = true
WHERE cart_id = inCartId
AND product_id = inProductId
AND attributes = inAttributes;
END IF;
END$$
Procedura przechowywana shopping_cart_add_product jest wywoływana, gdy użytkownik kliknie
przycisk Dodaj do koszyka dla jednego z produktów. Jeżeli wybrany produkt znajduje się już w koszyku,
jego ilość zwiększa się o jeden; w przeciwnym razie do koszyka zostanie dodana jedna nowa jednostka
(utworzony zostanie nowy rekord shopping_cart). Procedura otrzymuje trzy parametry: inCartId,
inProductId i inAttributes. Najpierw określa, czy produkt już istnieje w koszyku, szukając identyfikatora
koszyka, identyfikatora produktu i atrybutów. Jeśli ta kombinacja istnieje w tabeli shopping_cart,
oznacza to, że odwiedzający ma już produkt w swoim koszyku, więc aktualizujesz istniejącą ilość,
dodając jedną jednostkę. W przeciwnym razie shopping_cart_add_product tworzy nowy rekord dla
produktu w shopping_cart z domyślną liczbą 1. Funkcja NOW() MySQL służy do pobierania bieżącej
daty w celu wypełnienia pola add_on.
3. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną shopping_cart_update w Twojej
bazie danych tshirtshop:
-- Create shopping_cart_update_product stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_update(IN inItemId INT, IN inQuantity INT)
BEGIN

IF inQuantity > 0 THEN
UPDATE shopping_cart
SET quantity = inQuantity, added_on = NOW()
WHERE item_id = inItemId;
ELSE
CALL shopping_cart_remove_product(inItemId);
END IF;
END$$
Procedura składowana shopping_cart_update aktualizuje ilość jednego towaru. Ta procedura
składowana jest wywoływana, gdy użytkownik kliknie przycisk Aktualizuj na stronie koszyka i jest
wywoływana raz dla każdego elementu, który wymaga aktualizacji. Procedura otrzymuje dwa
parametry: inItemId oraz inQuantity. Jeśli inQuantity wynosi zero lub mniej, shopping_cart_update jest
wystarczająco sprytny, aby usunąć wspomnianą pozycję z koszyka. W przeciwnym razie aktualizuje
ilość produktu w koszyku, a także aktualizuje add_on, aby dokładnie odzwierciedlić czas ostatniej
modyfikacji rekordu. Aktualizacja add_on jest przydatna dla strony zarządzania katalogiem, gdzie to
pole służy do obliczania wieku koszyka i usuwania starych koszyków. W tym celu uważamy, że towar,
którego ilość została zmodyfikowana, jest „nowym towarem”.
4.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
shopping_cart_remove_product w Twojej bazie danych tshirtshop:

procedurę

przechowywaną

-- Create shopping_cart_remove_product stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_remove_product(IN inItemId INT)
BEGIN
DELETE FROM shopping_cart WHERE item_id = inItemId;
END$$
Procedura przechowywana shopping_cart_remove_product usuwa pozycję z koszyka, gdy
odwiedzający kliknie przycisk Usuń dla jednego z produktów w koszyku.
5. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną shopping_cart_get_products w Twojej bazie
danych tshirtshop:
-- Create shopping_cart_get_products stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_get_products(IN inCartId CHAR(32))
BEGIN
SELECT sc.item_id, p.name, sc.attributes,
COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0), p.price) AS price,
sc.quantity,
COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0),

p.price) * sc.quantity AS subtotal
FROM shopping_cart sc
INNER JOIN product p
ON sc.product_id = p.product_id
WHERE sc.cart_id = inCartId AND sc.buy_now;
END$$
Procedura składowana shopping_cart_get_products zwraca pozycje w koszyku wymienionym w
parametrze inCartId. Ponieważ tabela shopping_cart przechowuje identyfikator produktu dla każdego
przechowywanego produktu, musisz połączyć tabele shopping_cart i product, aby uzyskać potrzebne
informacje. Pamiętaj, że niektóre artykuły mogą mieć obniżone ceny. Gdy towar ma obniżoną cenę (co
ma miejsce, gdy jego wartość zdyskontowana_cena jest różna od 0), wówczas do obliczeń należy użyć
jego zdyskontowanej ceny. W przeciwnym razie należy użyć jego ceny katalogowej. Poniższe wyrażenie
zwraca Discounted_price, jeśli jest różne od 0; w przeciwnym razie zwraca cenę.
COALESCE(NULLIF(p.cena_zniżkowa; 0), p.cena)
Uwaga Po raz pierwszy pracujesz z wyrażeniami warunkowymi COALESCE i NULLIF, więc teraz
wyjaśnimy, co one robią. COALESCE może otrzymać dowolną liczbę parametrów i zwraca pierwszy,
który nie jest NULL. NULLIF otrzymuje dwa parametry i zwraca NULL, jeśli są one równe; w przeciwnym
razie zwraca pierwszy z parametrów. W naszym przypadku używamy NULLIF, aby sprawdzić, czy
p.discounted_price wynosi 0; jeśli ten warunek jest prawdziwy, NULLIF zwraca fałsz, a funkcja
COALESCE zwróci cenę p.price. Jeśli p.discounted_price jest różne od 0, całe wyrażenie zwraca
p.discounted_price.
6.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
shopping_cart_get_saved_products w Twojej bazie danych tshirtshop:

procedurę

składowaną

-- Create shopping_cart_get_saved_products stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_get_saved_products(IN inCartId CHAR(32))
BEGIN
SELECT sc.item_id, p.name, sc.attributes,
COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0), p.price) AS price
FROM shopping_cart sc
INNER JOIN product p
ON sc.product_id = p.product_id
WHERE sc.cart_id = inCartId AND NOT sc.buy_now;
END$$
Procedura składowana shopping_cart_get_saved_products zwraca pozycje zapisane na później w
koszyku określonym przez parametr inCartId.

7.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
shopping_cart_get_total_amount w Twojej bazie danych tshirtshop:

przechowywaną

-- Create shopping_cart_get_total_amount stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_get_total_amount(IN inCartId CHAR(32))
BEGIN
SELECT SUM(COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0), p.price)
* sc.quantity) AS total_amount
FROM shopping_cart sc
INNER JOIN product p
ON sc.product_id = p.product_id
WHERE sc.cart_id = inCartId AND sc.buy_now;
END$$
Procedura składowana shopping_cart_get_total_amount zwraca całkowitą wartość pozycji w koszyku
przed należnymi podatkami i kosztami wysyłki. Jest to wywoływane podczas wyświetlania całkowitej
kwoty za koszyk. Jeśli koszyk jest pusty, total_amount będzie wynosić 0.
8.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
shopping_cart_save_product_for_later w Twojej bazie danych tshirtshop:

składowaną

-- Create shopping_cart_save_product_for_later stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_save_product_for_later(IN inItemId INT)
BEGIN
UPDATE shopping_cart
SET buy_now = false, quantity = 1
WHERE item_id = inItemId;
END$$
Procedura przechowywana shopping_cart_save_product_for_later zapisuje element koszyka na liście
„Zapisz na później”, aby odwiedzający mógł go kupić później (element nie jest wysyłany do kasy
podczas składania zamówienia). Jest to realizowane poprzez ustawienie wartości pola buy_now na
false.
9. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną shopping_cart_move_product_to_cart w
bazie danych sklepu tshirtshop:
-- Create shopping_cart_move_product_to_cart stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_move_product_to_cart(IN inItemId INT)
BEGIN
UPDATE shopping_cart

SET buy_now = true, added_on = NOW()
WHERE item_id = inItemId;
END$$
Procedura przechowywana shopping_cart_move_product_to_cart ustawia stan buy_now dla pozycji
koszyka na wartość true, dzięki czemu odwiedzający może kupić produkt podczas składania
zamówienia.
Wdrażanie poziomu biznesowego
Aby zaimplementować warstwę biznesową dla koszyka na zakupy, utworzymy plik o nazwie
shopping_cart.php, który zawiera klasę ShoppingCart. Ta klasa ma następujące metody:
• SetCartId() generuje nowy identyfikator koszyka i zapisuje go na
przeglądarki internetowej jako plik cookie oraz w sesji.
• GetCartId() zwraca identyfikator koszyka na zakupy.
• AddProduct() dodaje nowy produkt do koszyka odwiedzającego.
• Update() modyfikuje ilość produktu w koszyku odwiedzającego lub usuwa produkt z koszyka, jeśli
ilość jest zerowa lub ujemna.
• RemoveProduct() usuwa produkt z koszyka.
• GetCartProducts() pobiera wszystkie produkty w koszyku.
• GetTotalAmount() zwraca całkowitą ilość produktów w koszyku.
• SaveProductForLater() zapisuje produkt w koszyku na później.
• MoveProductToCart() przenosi produkt z listy „Zapisz na później” z powrotem do „głównego”
koszyka.
Napiszmy kod.
Ćwiczenie: Implementacja logiki biznesowej koszyka zakupów
1. Najpierw dodaj następujące dwie linie na końcu pliku include/config.php. Te stałe służą do
rozróżniania między bieżącymi pozycjami koszyka na zakupy a pozycjami, które zostały zapisane na
później.
// Shopping cart item types
define('GET_CART_PRODUCTS', 1);
define('GET_CART_SAVED_PRODUCTS', 2);
2. Utwórz nowy plik o nazwie shopping_cart.php w folderze biznesowym. Dodaj następujący kod do
pliku, a potem go skomentujemy:
<?php
// Business tier class for the shopping cart
class ShoppingCart

{
// Stores the visitor's Cart ID
private static $_mCartId;
// Private constructor to prevent direct creation of object
private function __construct()
{
}
/* This will be called by GetCartId to ensure we have the
visitor's cart ID in the visitor's session in case
$_mCartID has no value set */
public static function SetCartId()
{
// If the cart ID hasn't already been set ...
if (self::$_mCartId == '')
{
// If the visitor's cart ID is in the session, get it from there
if (isset ($_SESSION['cart_id']))
{
self::$_mCartId = $_SESSION['cart_id'];
}
// If not, check whether the cart ID was saved as a cookie
elseif (isset ($_COOKIE['cart_id']))
{
// Save the cart ID from the cookie
self::$_mCartId = $_COOKIE['cart_id'];
$_SESSION['cart_id'] = self::$_mCartId;
// Regenerate cookie to be valid for 7 days (604800 seconds)
setcookie('cart_id', self::$_mCartId, time() + 604800);
}
else
{

/* Generate cart id and save it to the $_mCartId class member,
the session and a cookie (on subsequent requests $_mCartId
will be populated from the session) */
self::$_mCartId = md5(uniqid(rand(), true));
// Store cart id in session
$_SESSION['cart_id'] = self::$_mCartId;
// Cookie will be valid for 7 days (604800 seconds)
setcookie('cart_id', self::$_mCartId, time() + 604800);
}
}
}
// Returns the current visitor's card id
public static function GetCartId()
{
// Ensure we have a cart id for the current visitor
if (!isset (self::$_mCartId))
self::SetCartId();
return self::$_mCartId;
}
// Adds product to the shopping cart
public static function AddProduct($productId, $attributes)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_add_product(
:cart_id, :product_id, :attributes)';
// Build the parameters array
$params = array (':cart_id' => self::GetCartId(),
':product_id' => $productId,
':attributes' => $attributes);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);

}
// Updates the shopping cart with new product quantities
public static function Update($itemId, $quantity)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_update(:item_id, :quantity)';
// Build the parameters array
$params = array (':item_id' => $itemId,
':quantity' => $quantity);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Removes product from shopping cart
public static function RemoveProduct($itemId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_remove_product(:item_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':item_id' => $itemId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Gets shopping cart products
public static function GetCartProducts($cartProductsType)
{
$sql = '';
// If retrieving "active" shopping cart products ...
if ($cartProductsType == GET_CART_PRODUCTS)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_get_products(:cart_id)';

}
// If retrieving products saved for later ...
elseif ($cartProductsType == GET_CART_SAVED_PRODUCTS)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_get_saved_products(:cart_id)';
}
else
trigger_error($cartProductsType. ' value unknown', E_USER_ERROR);
// Build the parameters array
$params = array (':cart_id' => self::GetCartId());
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
/* Gets total amount of shopping cart products before tax and/or
shipping charges (not including the ones that are being
saved for later) */
public static function GetTotalAmount()
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_get_total_amount(:cart_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':cart_id' => self::GetCartId());
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
// Save product to the Save for Later list
public static function SaveProductForLater($itemId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_save_product_for_later(:item_id)';

// Build the parameters array
$params = array (':item_id' => $itemId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
// Get product from the Save for Later list back to the cart
public static function MoveProductToCart($itemId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_move_product_to_cart(:item_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':item_id' => $itemId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
}
?>
3. Dołącz odniesienie do shopping_cart.php w index.php:
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'shopping_cart.php';
Jak to działa: poziom biznesowy koszyka
Gdy odwiedzający dodaje produkt lub żąda jakiejkolwiek operacji koszyka na zakupy, generujemy
identyfikator koszyka na zakupy dla odwiedzającego, jeśli go nie ma. Zajmujesz się tym w metodzie
SetCartId(), która generuje identyfikator koszyka do elementu $_mCartId klasy ShoppingCart.
Identyfikator koszyka zakupów jest również zapisywany w sesji odwiedzającego oraz w trwałym pliku
cookie. SetCartId() rozpoczyna się od sprawdzenia, czy element $_mCartId został już ustawiony, w
takim przypadku nie musimy czytać go z zewnętrznych źródeł:
public static function SetCartId()
{
// If the cart ID hasn't already been set ...
if (self::$_mCartId == '')
{

Jeśli nie mamy identyfikatora w zmiennej member, kolejnym miejscem do obejrzenia jest sesja
odwiedzającego:
// If the visitor's cart ID is in the session, get it from there
if (isset ($_SESSION['cart_id']))
{
self::$_mCartId = $_SESSION['cart_id'];
}
Jeśli identyfikatora również nie udało się znaleźć w sesji, sprawdzamy, czy został on zapisany jako plik
cookie. Jeśli tak, zapisujemy wartość zarówno do sesji, jak i do elementu $_mCartId i ponownie
generujemy plik cookie, aby zresetować jego datę wygaśnięcia:
// If not, check whether the cart ID was saved as a cookie
elseif (isset ($_COOKIE['cart_id']))
{
// Save the cart ID from the cookie
self::$_mCartId = $_COOKIE['cart_id'];
$_SESSION['cart_id'] = self::$_mCartId;
// Regenerate cookie to be valid for 7 days (604800 seconds)
setcookie('cart_id', self::$_mCartId, time() + 604800);
}
Wreszcie, jeśli nie można nigdzie znaleźć identyfikatora koszyka, nowy jest generowany i zapisywany
w sesji, w członku $_mCartId oraz w trwałym pliku cookie:
else
{
/* Generate cart id and save it to the $_mCartId class member, the session and a cookie (on subsequent
requests $_mCartId will be populated from the session) */
self::$_mCartId = md5(uniqid(rand(), true));
// Store cart id in session
$_SESSION['cart_id'] = self::$_mCartId;
// Cookie will be valid for 7 days (604800 seconds)
setcookie('cart_id', self::$_mCartId, time() + 604800);
}
}
}

Do wygenerowania identyfikatora koszyka używane są trzy funkcje: md5(), uniqid() i rand(). Wywołanie
md5(uniqid(rand(), true)) generuje unikalną, trudną do przewidzenia, 32-bajtową wartość, która
reprezentuje identyfikator koszyka.
Uwaga: jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące generowania identyfikatora koszyka, oto one. Funkcja
md5() używa algorytmu Message-Digest 5 (MD5) do obliczenia wartości skrótu wartości, którą
otrzymuje jako parametr. Wartość skrótu ma długość 32 znaków. Funkcja uniqid() zwraca unikalny
identyfikator na podstawie bieżącego czasu w mikrosekundach; jego pierwszym parametrem jest
prefiks, który zostanie dołączony do wygenerowanej wartości, w tym przypadku funkcja rand(), która
zwraca pseudolosową wartość z zakresu od 0 do RAND_MAX, która jest zależna od platformy. Jeśli
drugi parametr uniqid() jest prawdziwy, uniqid() dodaje dodatkową kombinowaną liniową entropię
kongruencyjną (połączone LCG) na końcu wartości zwracanej, co powinno sprawić, że wyniki są jeszcze
„bardziej wyjątkowe”.
W skrócie, uniquid(rand(), true) generuje „bardzo unikalną” wartość, która jest przekazywana przez
md5(), aby zapewnić, że stanie się losową sekwencją znaków o długości 32 znaków. Metoda SetCartId
jest używana tylko przez metodę GetCartId(), która zwraca identyfikator koszyka. GetCartId() najpierw
sprawdza, czy ustawiono $_mCartId, a jeśli nie, wywołuje SetCartId() przed zwróceniem wartości
$_mCartId:
// Returns the current visitor's cart id
public static function GetCartId()
{
// Ensure we have a cart id for the current visitor
if (!isset (self::$_mCartId))
self::SetCartId();
return self::$_mCartId;
}
Ta wartość jest zapisywana w polu cart_id w tabeli shopping_cart, która jest polem CHAR(32)
specjalnie po to, aby pasowała do wartości zwracanej przez funkcję md5(). Przyjrzyjmy się też metodzie
GetCartProducts(). Ta metoda zwraca produkty w koszyku. Otrzymuje $cartProductsType jako
parametr, który określa, czy szukasz produktów z bieżącego koszyka, czy z produktów zapisanych na
później. Jeśli $cartProductsType jest równe stałej GET_CART_PRODUCTS, GetCartProducts() zwróci
produkty z koszyka. Jeśli $cartProductsType jest równe stałej GET_CART_SAVED_PRODUCTS,
GetCartProducts() zwróci produkty „Zapisz na później”. Jeśli $cartProductsType nie jest ani GET_CART_
PRODUCTS, ani GET_CART_SAVED_PRODUCTS, metoda zgłosi błąd. Wszystkie inne napisane przez
Ciebie metody warstwy biznesowej w zasadzie wywołują powiązane z nimi funkcje warstwy danych w
celu wykonywania różnych zadań koszyka na zakupy.
Wdrażanie poziomu prezentacji
Teraz zbudujmy interfejs użytkownika koszyka. Po zaktualizowaniu witryny sklepowej będziesz mieć
przyciski Dodaj do koszyka dla każdego produktu i łącze Wyświetl koszyk w polu podsumowania
koszyka w lewej części strony. Jeśli koszyk odwiedzającego jest pusty, link nie jest już wyświetlany, jak
widać na rysunku:

Jeśli dodałeś integrację PayPal, jak przedstawiono w części 9, masz już te przyciski w swojej witrynie i
tutaj zaktualizujesz ich funkcje. Po kliknięciu Wyświetl koszyk szablon złożony ze szczegółów koszyka
jest ładowany w store_front.tpl. Możesz zobaczyć ten komponent skomponentowany w działaniu na
rysunku 1. Mechanizm ładowania szablonu skomponentowego szczegółów koszyka jest taki sam, jak
ten, którego już użyłeś w store_front.php do załadowania innych komponentów. Po kliknięciu
przycisku Dodaj do koszyka, plik index.php jest ponownie ładowany z dodatkowym parametrem
(CartAction) w ciągu zapytania:
http://localhost/tshirtshop/index.php?CartAction=1&ItemId=10
Po kliknięciu Wyświetl koszyk parametr CartAction dodany do ciągu zapytania nie przyjmuje żadnej
wartości. Koszyk ma pięć akcji koszyka, które są opisane za pomocą następujących nie wyjaśniających
się stałych w pliku konfiguracyjnym (include/config.php):
ADD_PRODUCT,
REMOVE_PRODUCT,
SAVE_PRODUCT_FOR_LATER, and MOVE_PRODUCT_TO_CART.

UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES,

Zanim przejdziemy dalej, podsumujmy główne kroki, które podejmiesz, aby zaimplementować cały
interfejs użytkownika koszyka:
1. Zmodyfikuj przyciski Dodaj do koszyka, aby użyć niestandardowego koszyka na zakupy.
2. Dodaj pole podsumowania koszyka zakupów do store_front.tpl zamiast przycisku Wyświetl koszyk.
3. Zmodyfikuj metodę CheckRequest() z klasy Link z pliku Presentation/link.php, aby rozpoznawała
parametr ciągu zapytania CartAction.
4. Zaimplementuj szablon z komponentami cart_details.
Aktualizacja przycisków Dodaj do koszyka

Należy zmienić kod products_list.tpl, aby każdy wyświetlany produkt zawierał przycisk Dodaj do
koszyka z linkiem jak te pokazane wcześniej (link do index.php z dodatkowym parametrem CartAction
w ciągu zapytania).
Ćwiczenie: Dodawanie produktów do nowego koszyka
1. Dodaj następujący kod na końcu pliku include/config.php:
// Cart actions
define('ADD_PRODUCT', 1);
define('REMOVE_PRODUCT', 2);
define('UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES', 3);
define('SAVE_PRODUCT_FOR_LATER', 4);
define('MOVE_PRODUCT_TO_CART', 5);
2. Jeśli wdrożyłeś koszyk PayPal, musisz usunąć kod z prezentacji/store_front.php, który przekierowuje
do łącza PayPal po kliknięciu przycisku Dodaj do koszyka. Otwórz Presentation/store_front.php i usuń
następujący kod z metody init():
// Create "Continue Shopping" link for the PayPal shopping cart
if (!isset ($_GET['AddProduct']))
{
/* Store the current request needed for the paypal
continue shopping functionality */
$_SESSION['paypal_continue_shopping'] =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '',
$_SERVER['REQUEST_URI']));
...
...
// Redirect to the PayPal cart page
header('HTTP/1.1 302 Found');
header('Location: ' . $paypal_url);
// clear the output buffer and stop execution
flush();
ob_flush();
ob_end_clean();
exit();

}
3. Otwórz Presentation/link.php i zmodyfikuj kod metody CheckRequest() klasy Link, tak jak
zaznaczono:
// Redirects to proper URL if not already there
public static function CheckRequest()
{
$proper_url = '';
if (isset ($_GET['Search']) || isset($_GET['SearchResults']) ||
isset ($_GET['CartAction']))
{
return ;
}
4. Również w Presentation/link.php usuń metodę ToAddProduct() i dodaj metodę o nazwie ToCart(),
która tworzy łącza Dodaj produkt i Wyświetl koszyk:
// Create a shopping cart link
public static function ToCart($action = 0, $target = null)
{
$link = '';
switch ($action)
{
case ADD_PRODUCT:
$link = 'index.php?CartAction=' . ADD_PRODUCT . '&ItemId=' . $target;
break;
default:
$link = 'cart-details/';
}
return self::Build($link);
}
5. Otwórz Presentation/products_list.php i znajdź następujący kod z metody init() klasy ProductList:
// Create the Add to Cart link
$this->mProducts[$i]['link_to_add_product'] =
Link::ToAddProduct($this->mProducts[$i]['product_id']);

Replace it with the following code that builds the Add to Cart links for our shopping cart:
// Create the Add to Cart link
$this->mProducts[$i]['link_to_add_product'] =
Link::ToCart(ADD_PRODUCT, $this->mProducts[$i]['product_id']);
6. Otwórz Presentation/product.php i znajdź następujący kod z metody init() klasy Product:
// Create the Add to Cart link
$this->mProduct['link_to_add_product'] =
Link::ToAddProduct($this->_mProductId);
Zastąp go następującym kodem, który tworzy łącza Dodaj do koszyka dla naszego koszyka::
// Create the Add to Cart link
$this->mProduct['link_to_add_product'] =
Link::ToCart(ADD_PRODUCT, $this->_mProductId);
Jak to działa: dodawanie linków do produktów
Utworzyłeś przyciski Dodaj do koszyka, które prowadzą do index.php z dodatkowym parametrem
CartAction do oryginalnego ciągu zapytania. Po wprowadzeniu tej zmiany uruchom stronę, aby
upewnić się, że masz przycisk na swoim miejscu, chociaż nie możesz tak naprawdę przetestować, jak
to działa, dopóki nie zakończysz warstwy prezentacji. Jeśli przejdziesz teraz do swojego ulubionego
działu lub kategorii i klikniesz przycisk Dodaj do koszyka jednego z produktów, zostaniesz przeniesiony
do adresu URL, takiego jak ten:
index.php?CartAction=1&ItemId=10
Parametr CartAction dołączony na początku ciągu zapytania określa akcję koszyka na zakupy żądaną
przez odwiedzającego. Podczas dodawania nowego produktu akcja jest kodowana z 1. W tym
momencie nowy link prowadzi do strony głównej, ponieważ Twoja witryna nie wie jeszcze, jak
zinterpretować parametr ciągu zapytania CartAction.
Wyświetlanie podsumowania koszyka
Zamiast przycisków Wyświetl koszyk PayPal chcemy mieć element podsumowania koszyka z łączem
„Wyświetl szczegóły”, jak pokazano na rysunku 3. Zaimplementuj szablon z elementami cart_summary,
wykonując kroki następnego ćwiczenia.
Ćwiczenie: Wyświetlanie podsumowania koszyka
1. Zacznijmy od usunięcia przycisku Wyświetl koszyk. Zlokalizuj i usuń następujący kod w
prezentacji/templates/store_front.tpl:
<div class="view-cart">
<form target="_self" method="post"
action="{$smarty.const.PAYPAL_URL}">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart" />

<input type="hidden" name="business"
value="{$smarty.const.PAYPAL_EMAIL}" />
<input type="hidden" name="display" value="1" />
<input type="hidden" name="shopping_url"
value="{$obj->mPayPalContinueShoppingLink}" />
<input type="hidden" name="return"
value="{$smarty.const.PAYPAL_RETURN_URL}" />
<input type="hidden" name="cancel_return"
value="{$smarty.const.PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL}" />
<input type="submit" name="view_cart" value="View Cart" />
</form>
</div>
2. W tym samym pliku dodaj odnośnik do komponentu podsumowania koszyka:
{include file="search_box.tpl"}
{include file="departments_list.tpl"}
{include file=$obj->mCategoriesCell}
{include file=$obj->mCartSummaryCell}
3. Otwórz Presentation/store_front.php i zaktualizuj go zgodnie z poniższym fragmentem kodu. W ten
sposób klasa StoreFront rozpozna parametr ciągu zapytania CartAction.
<?php
class StoreFront
{
public $mSiteUrl;
// Define the template file for the page contents
public $mContentsCell = 'first_page_contents.tpl';
// Define the template file for the categories cell
public $mCategoriesCell = 'blank.tpl';
// Define the template file for the cart summary cell
public $mCartSummaryCell = 'blank.tpl';
// Page title
public $mPageTitle;

...
public function init()
{
...
// Load product details page if visiting a product
if (isset ($_GET['ProductId']))
$this->mContentsCell = 'product.tpl';
// Load search result page if we're searching the catalog
elseif (isset ($_GET['SearchResults']))
$this->mContentsCell = 'search_results.tpl';
// Load shopping cart or cart summary template
if (isset ($_GET['CartAction']))
$this->mContentsCell = 'cart_details.tpl';
else
$this->mCartSummaryCell = 'cart_summary.tpl';
// Load the page title
$this->mPageTitle = $this->_GetPageTitle();
}
4. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie Presentation/cart_summary.php i dodaj do niego
następujący kod:
<?php
// Class that deals with managing the shopping cart summary
class CartSummary
{
// Public variables to be used in Smarty template
public $mTotalAmount;
public $mItems;
public $mLinkToCartDetails;
public $mEmptyCart;
// Class constructor
public function __construct()

{
/* Calculate the total amount for the shopping cart
before applicable taxes and/or shipping charges */
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();
// Get shopping cart products
$this->mItems = ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_PRODUCTS);
if (empty($this->mItems))
$this->mEmptyCart = true;
else
$this->mEmptyCart = false;
$this->mLinkToCartDetails = Link::ToCart();
}
}
?>
5. Utwórz nowy plik w folderze prezentacji/szablonów o nazwie cart_summary.tpl i zapisz do niego
następujący kod:
{* cart_summary.tpl *}
{load_presentation_object filename="cart_summary" assign="obj"}
{* Start cart summary *}
<div class="box">
<p class="box-title">Cart Summary</p>
{if $obj->mEmptyCart}
<p class="empty-cart">Your shopping cart is empty!</p>
{else}
<table class="cart-summary">
<tbody>
{section name=i loop=$obj->mItems}
<tr>
<td width="30" valign="top" align="right">
{$obj->mItems[i].quantity} x
</td>

<td>
{$obj->mItems[i].name} ({$obj->mItems[i].attributes})
</td>
</tr>
{/section}
<tr>
<td colspan="2" class="cart-summary-subtotal">
<span class="price">${$obj->mTotalAmount}</span>
<span>
[ <a href="{$obj->mLinkToCartDetails}">View details</a> ]
</span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
{/if}
</div>
{* End cart summary *}
6. Otwórz .htaccess i dodaj następujące wiersze:
# Rewrite cart details pages
RewriteRule ^cart-details/?$ index.php?CartAction [L]
7. Dodaj następujące style do pliku tshirtshop.css z folderu stylów:
.empty-cart {
margin: 0px;
padding: 5px 10px;
}
table.cart-summary {
font-size: 85%;
margin: 0px;
padding: 0px 5px;
}

table.cart-summary td {
border: none;
}
table.cart-summary td.cart-summary-subtotal {
border-top: 1px solid #C6E1EC;
padding: 5px 5px;
}
Jak to działa: wyświetlanie podsumowania koszyka
Jeśli przeładujesz TShirtShop, zobaczysz teraz pole podsumowania koszyka po lewej stronie. W tym
momencie nadal nie możesz dodawać nowych produktów do koszyka, ponieważ musisz utworzyć
stronę szczegółów koszyka. Będziesz mógł w pełni przetestować komponent podsumowania koszyka
po zaimplementowaniu strony szczegółów koszyka w następnym ćwiczeniu.
Wyświetlanie szczegółów koszyka
W tej chwili kliknięcie przycisków Dodaj do koszyka i Wyświetl koszyk powoduje wygenerowanie błędu,
ponieważ nie napisałeś jeszcze złożonego szablonu cart_details, który wyświetla szczegóły koszyka
odwiedzającego. Aby utworzyć nowy szablon z komponentami, najpierw utwórz nowy szablon o
nazwie cart_details.tpl w folderze Presentation/Templates. Następnie tworzysz plik obiektu
prezentacji cart_details.php, który będzie przechowywać Twoją klasę CartDetails za szablonem
cart_details.tpl.
Ćwiczenie: Wyświetlanie szczegółów koszyka
1. Zmodyfikuj prezentację/store_front.php, aby zarządzać funkcją Kontynuuj zakupy na stronie
szczegółów koszyka. Dodaj następujący kod w metodzie init() z klasy StoreFront:
public function init()
{
$_SESSION['link_to_store_front'] =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
// Build the "continue shopping" link
if (!isset ($_GET['CartAction']))
$_SESSION['link_to_last_page_loaded'] = $_SESSION['link_to_store_front'];
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
2. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie Presentation/cart_details.php i dodaj do niego
następujący kod:
<?php
// Class that deals with managing the shopping cart

class CartDetails
{
// Public variables available in smarty template
public $mCartProducts;
public $mSavedCartProducts;
public $mTotalAmount;
public $mIsCartNowEmpty = 0; // Is the shopping cart empty?
public $mIsCartLaterEmpty = 0; // Is the 'saved for later' list empty?
public $mLinkToContinueShopping;
public $mUpdateCartTarget;
// Private attributes
private $_mItemId;
private $_mCartAction;
// Class constructor
public function __construct()
{
if (isset ($_GET['CartAction']))
$this->_mCartAction = $_GET['CartAction'];
else
trigger_error('CartAction not set', E_USER_ERROR);
// These cart operations require a valid product id
if ($this->_mCartAction == ADD_PRODUCT ||
$this->_mCartAction == REMOVE_PRODUCT ||
$this->_mCartAction == SAVE_PRODUCT_FOR_LATER ||
$this->_mCartAction == MOVE_PRODUCT_TO_CART)
{
if (isset ($_GET['ItemId']))
$this->_mItemId = $_GET['ItemId'];
else
trigger_error('ItemId must be set for this type of request',
E_USER_ERROR);

}
$this->mUpdateCartTarget = Link::ToCart(UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES);
// Setting the "Continue shopping" link target
if (isset ($_SESSION['link_to_last_page_loaded']))
$this->mLinkToContinueShopping = $_SESSION['link_to_last_page_loaded'];
}
public function init()
{
switch ($this->_mCartAction)
{
case ADD_PRODUCT:
$selected_attributes = array ();
$selected_attribute_values = array ();
// Get selected product attributes if any
foreach ($_POST as $key => $value)
{
// If there are fields starting with "attr_" in the POST array
if (substr($key, 0, 5) == 'attr_')
{
// Get the selected attribute name and value
$selected_attributes[] = substr($key, strlen('attr_'));
$selected_attribute_values[] = $_POST[$key];
}
}
$attributes = '';
if (count($selected_attributes) > 0)
$attributes = implode('/', $selected_attributes) . ': ' .
implode('/', $selected_attribute_values);
ShoppingCart::AddProduct($this->_mItemId, $attributes);
header('Location: ' . $this->mLinkToContinueShopping);
break;

case REMOVE_PRODUCT:
ShoppingCart::RemoveProduct($this->_mItemId);
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
case UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES:
for($i = 0; $i < count($_POST['itemId']); $i++)
ShoppingCart::Update($_POST['itemId'][$i], $_POST['quantity'][$i]);
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
case SAVE_PRODUCT_FOR_LATER:
ShoppingCart::SaveProductForLater($this->_mItemId);
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
case MOVE_PRODUCT_TO_CART:
ShoppingCart::MoveProductToCart($this->_mItemId);
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
default:
// Do nothing
break;
}
/* Calculate the total amount for the shopping cart
before applicable taxes and/or shipping */
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();
// Get shopping cart products
$this->mCartProducts =
ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_PRODUCTS);
// Gets the Saved for Later products
$this->mSavedCartProducts =
ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_SAVED_PRODUCTS);
// Check whether we have an empty shopping cart

if (count($this->mCartProducts) == 0)
$this->mIsCartNowEmpty = 1;
// Check whether we have an empty Saved for Later list
if (count($this->mSavedCartProducts) == 0)
$this->mIsCartLaterEmpty = 1;
// Build the links for cart actions
for ($i = 0; $i < count($this->mCartProducts); $i++)
{
$this->mCartProducts[$i]['save'] =
Link::ToCart(SAVE_PRODUCT_FOR_LATER,
$this->mCartProducts[$i]['item_id']);
$this->mCartProducts[$i]['remove'] =
Link::ToCart(REMOVE_PRODUCT,
$this->mCartProducts[$i]['item_id']);
}
for ($i = 0; $i < count($this->mSavedCartProducts); $i++)
{
$this->mSavedCartProducts[$i]['move'] =
Link::ToCart(MOVE_PRODUCT_TO_CART,
$this->mSavedCartProducts[$i]['item_id']);
$this->mSavedCartProducts[$i]['remove'] =
Link::ToCart(REMOVE_PRODUCT,
$this->mSavedCartProducts[$i]['item_id']);
}
}
}
?>
3. Utwórz nowy plik o nazwie cart_details.tpl w folderze Presentation/Templates i dodaj do niego
następujący kod:
{* cart_details.tpl *}
{load_presentation_object filename="cart_details" assign="obj"}

{if $obj->mIsCartNowEmpty eq 1}
<h3>Your shopping cart is empty!</h3>
{else}
<h3>These are the products in your shopping cart:</h3>
<form class="cart-form" method="post" action="{$obj->mUpdateCartTarget}">
<table class="tss-table">
<tr>
<th>Product Name</th>
<th>Price</th>
<th>Quantity</th>
<th>Subtotal</th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mCartProducts}
<tr>
<td>
<input name="itemId[]" type="hidden"
value="{$obj->mCartProducts[i].item_id}" />
{$obj->mCartProducts[i].name}
({$obj->mCartProducts[i].attributes})
</td>
<td>${$obj->mCartProducts[i].price}</td>
<td>
<input type="text" name="quantity[]" size="5"
value="{$obj->mCartProducts[i].quantity}" />
</td>
<td>${$obj->mCartProducts[i].subtotal}</td>
<td>
<a href="{$obj->mCartProducts[i].save}">Save for later</a>
<a href="{$obj->mCartProducts[i].remove}">Remove</a>
</td>

</tr>
{/section}
</table>
<table class="cart-subtotal">
<tr>
<td>
<p>
Total amount:&nbsp;
<font class="price">${$obj->mTotalAmount}</font>
</p>
</td>
<td align="right">
<input type="submit" name="update" value="Update" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
{/if}
{if ($obj->mIsCartLaterEmpty eq 0)}
<h3>Saved products to buy later:</h3>
<table class="tss-table">
<tr>
<th>Product Name</th>
<th>Price</th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
{section name=j loop=$obj->mSavedCartProducts}
<tr>
<td>
{$obj->mSavedCartProducts[j].name}
({$obj->mSavedCartProducts[j].attributes})

</td>
<td>
${$obj->mSavedCartProducts[j].price}
</td>
<td>
<a href="{$obj->mSavedCartProducts[j].move}">Move to cart</a>
<a href="{$obj->mSavedCartProducts[j].remove}">Remove</a>
</td>
</tr>
{/section}
</table>
{/if}
{if $obj->mLinkToContinueShopping}
<p><a href="{$obj->mLinkToContinueShopping}">Continue Shopping </a></p>
{/if}
4. Otwórz Presentation/link.php i zmodyfikuj metodę ToCart() z klasy Link, jak zaznaczono tutaj:
// Create a shopping cart link
public static function ToCart($action = 0, $target = null)
{
$link = '';
switch ($action)
{
case ADD_PRODUCT:
$link = 'index.php?CartAction=' . ADD_PRODUCT . '&ItemId=' . $target;
break;
case REMOVE_PRODUCT:
$link = 'index.php?CartAction=' .
REMOVE_PRODUCT . '&ItemId=' . $target;
break;
case UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES:
$link = 'index.php?CartAction=' . UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES;

break;
case SAVE_PRODUCT_FOR_LATER:
$link = 'index.php?CartAction=' .
SAVE_PRODUCT_FOR_LATER . '&ItemId=' . $target;
break;
case MOVE_PRODUCT_TO_CART:
$link = 'index.php?CartAction=' .
MOVE_PRODUCT_TO_CART . '&ItemId=' . $target;
break;
default:
$link = 'cart-details/';
}
return self::Build($link);
}
5. Dodaj następujące style do pliku tshirtshop.css z folderu stylów:
.cart-subtotal td {
border: none;
margin: 10px 0px;
width: 100%;
}
.yui-b div form.cart-form {
margin: 0;
padding: 0;
}
Właśnie skończyłeś część kodu odwiedzającego dla tego rozdziału, więc teraz czas wypróbować i
upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Przetestuj go, dodając produkty do koszyka,
zmieniając ilość i usuwając przedmioty.
Jak to działa: wózek na zakupy
Akcje, które koszyk może wykonać, są zdefiniowane przez stałe zdefiniowane w pliku
include/config.php:
ADD_PRODUCT, REMOVE_PRODUCT, UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES, SAVE_PRODUCT_FOR_LATER
i MOVE_PRODUCT_TO_CART. Zauważ, że nie zdefiniowaliśmy żadnej zmiennej do przeglądania
koszyka, więc jeśli CartAction nie przyjmie żadnej wartości lub jego wartość nie jest równa jednej ze

zmiennych akcji, po prostu wyświetli zawartość koszyka. Każda akcja koszyka, z wyjątkiem przeglądania
i aktualizowania koszyka, opiera się na parametrze ciągu zapytania ItemId (jeśli nie jest ustawiony,
zgłaszany jest błąd). Jeśli spełnione są odpowiednie warunki, wywoływana jest metoda warstwy
biznesowej, która odpowiada działaniu użytkownika.
Administrowanie koszykiem
Teraz, gdy skończyłeś pisać koszyk, musisz wziąć pod uwagę jeszcze dwie kwestie, oba związane z
administracją:
• Jak usunąć z katalogu produkt, który istnieje w koszykach.
• Jak liczyć lub usuwać stare elementy koszyka, budując prostą stronę zarządzania koszykiem. Jest to
ważne, ponieważ bez tej funkcji stół shopping_cart wciąż rośnie, wypełniony starymi tymczasowymi (i
bezużytecznymi) koszykami.
Usuwanie produktów znajdujących się w koszyku
Strony administracyjne katalogu umożliwiają całkowite usunięcie produktów z katalogu. Przed
usunięciem produktu należy również usunąć jego wygląd w koszykach odwiedzających. Zaktualizuj
funkcję catalog_delete_product z bazy danych tshirtshop, wykonując następujące kroki:
1. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać kod opisany w poniższych krokach. Nie zapomnij też ustawić $$
jako ogranicznika przed wykonaniem kodu na każdym kroku.
2. Wykonaj następujący kod, który usunie starą procedurę przechowywaną catalog_delete_product z
bazy danych tshirtshop:
-- Usuń starą procedurę przechowywaną catalog_delete_product
PROCEDURA UPUSZCZANIA directory_delete_product$$
3. Wykonaj ten kod, który utworzy nową procedurę przechowywaną catalog_delete_product w Twojej
bazie danych tshirtshop:
-- Create catalog_delete_product stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_delete_product(IN inProductId INT)
BEGIN
DELETE FROM product_attribute WHERE product_id = inProductId;
DELETE FROM product_category WHERE product_id = inProductId;
DELETE FROM shopping_cart WHERE product_id = inProductId;
DELETE FROM product WHERE product_id = inProductId;
END$$
Tworzenie strony administratora koszyka
Drugi problem z koszykiem polega na tym, że w tej chwili nie istnieje mechanizm usuwania starych
rekordów z tabeli shopping_cart. Na bardzo aktywnej stronie internetowej tabela shopping_cart może
urosnąć do bardzo dużych rozmiarów. W obecnej wersji kodu identyfikatory koszyka są
przechowywane w przeglądarce klienta przez siedem dni. W rezultacie możesz założyć, że wszystkie

koszyki, które nie były aktualizowane w ciągu ostatnich dziesięciu dni, są nieprawidłowe i można je
bezpiecznie usunąć.
W poniższym ćwiczeniu szybko zaimplementujesz prostą stronę zarządzania koszykiem na zakupy, na
której administrator może zobaczyć, ile istnieje starych wpisów koszyka i może je usunąć, jeśli to
konieczne. Rysunek przedstawia tę stronę.

Najciekawszym aspektem, który musisz zrozumieć, jest logika SQL, która usuwa wszystkie koszyki,
które nie zostały zaktualizowane przez określony czas. To nie jest takie proste, jak się wydaje – na
pierwszy rzut oka możesz pomyśleć, że wystarczy usunąć wszystkie rekordy w koszyku, których data
dodania jest starsza niż określona data. Jednak ta strategia nie działa w przypadku koszyków, które są
modyfikowane w czasie (powiedzmy, że użytkownik co tydzień dodawał elementy do koszyka w ciągu
ostatnich trzech miesięcy). Jeśli ostatnia zmiana w koszyku jest niedawna, żaden z jej elementów nie
powinien zostać usunięty, nawet jeśli niektóre są bardzo stare. Innymi słowy, powinieneś albo usunąć
wszystkie elementy z koszyka, albo żaden z nich. Wiek koszyka jest określany przez wiek ostatnio
zmodyfikowanego lub dodanego produktu. Biorąc to pod uwagę, zaimplementuj nową funkcjonalność,
wykonując to ćwiczenie.
Ćwiczenie: Tworzenie strony administratora koszyka
1. Użyj phpMyAdmin, aby wykonać i utworzyć procedury składowane opisane w następnym kroku. Nie
zapomnij też ustawić $$ jako separatora przed wykonaniem kodu.
2. Dodaj następujące procedury składowane w warstwie danych do bazy danych tshirtshop:
-- Create shopping_cart_count_old_carts stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_count_old_carts(IN inDays INT)
BEGIN
SELECT COUNT(cart_id) AS old_shopping_carts_count
FROM (SELECT cart_id
FROM shopping_cart
GROUP BY cart_id

HAVING DATE_SUB(NOW(), INTERVAL inDays DAY) >= MAX(added_on))
AS old_carts;
END$$
-- Create shopping_cart_delete_old_carts stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_delete_old_carts(IN inDays INT)
BEGIN
DELETE FROM shopping_cart
WHERE cart_id IN
(SELECT cart_id
FROM (SELECT cart_id
FROM shopping_cart
GROUP BY cart_id
HAVING DATE_SUB(NOW(), INTERVAL inDays DAY) >=
MAX(added_on))
AS sc);
END$$
3. Dodaj następującą metodę poziomu biznesowego do business/shopping_cart.php:
// Count old shopping carts
public static function CountOldShoppingCarts($days)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_count_old_carts(:days)';
// Build the parameters array
$params = array (':days' => $days);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
// Deletes old shopping carts
public static function DeleteOldShoppingCarts($days)
{
// Build SQL query

$sql = 'CALL shopping_cart_delete_old_carts(:days)';
// Build the parameters array
$params = array (':days' => $days);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
4. Dołącz odniesienie do shopping_cart.php w admin.php:
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'shopping_cart.php';
5. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie Presentation/admin_carts.php i dodaj do niego
następujący kod:
<?php
// Class that supports cart admin functionality
class AdminCarts
{
// Public variables available in smarty template
public $mMessage;
public $mDaysOptions = array (0 => 'All shopping carts',
1 => 'One day old',
10 => 'Ten days old',
20 => 'Twenty days old',
30 => 'Thirty days old',
90 => 'Ninety days old');
public $mSelectedDaysNumber = 0;
public $mLinkToCartsAdmin;
// Private members
public $_mAction = '';
// Class constructor
public function __construct()
{

foreach ($_POST as $key => $value)
// If a submit button was clicked ...
if (substr($key, 0, 6) == 'submit')
{
// Get the scope of submit button
$this->_mAction = substr($key, strlen('submit_'), strlen($key));
// Get selected days number
if (isset ($_POST['days']))
$this->mSelectedDaysNumber = (int) $_POST['days'];
else
trigger_error('days value not set');
}
$this->mLinkToCartsAdmin = Link::ToCartsAdmin();
}
public function init()
{
// If counting shopping carts ...
if ($this->_mAction == 'count')
{
$count_old_carts =
ShoppingCart::CountOldShoppingCarts($this->mSelectedDaysNumber);
if ($count_old_carts == 0)
$count_old_carts = 'no';
$this->mMessage = 'There are ' . $count_old_carts .
' old shopping carts (selected option: ' .
$this->mDaysOptions[$this->mSelectedDaysNumber] .
').';
}
// If deleting shopping carts ...
if ($this->_mAction == 'delete')
{

$this->mDeletedCarts =
ShoppingCart::DeleteOldShoppingCarts($this->mSelectedDaysNumber);
$this->mMessage = 'The old shopping carts were removed from the
database (selected option: ' .
$this->mDaysOptions[$this->mSelectedDaysNumber] .').';
}
}
}
?>
6. Utwórz nowy plik w folderze Presentation/templates o nazwie admin_carts.tpl i wpisz następujący
kod:
{* admin_carts.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_carts" assign="obj"}
<form action="{$obj->mLinkToCartsAdmin}" method="post">
<h3>Admin users&#039; shopping carts:</h3>
{if $obj->mMessage}<p>{$obj->mMessage}</p>{/if}
<p>
Select carts:
{html_options name="days" options=$obj->mDaysOptions
selected=$obj->mSelectedDaysNumber}
<input type="submit" name="submit_count" value="Count Old Shopping Carts" />
<input type="submit" name="submit_delete"
value="Delete Old Shopping Carts" />
</p>
</form>
7. Otwórz Presentation/link.php i dodaj następujący kod na końcu klasy Link:
// Create link to shopping carts administration page
public static function ToCartsAdmin()
{
return self::ToAdmin('Page=Carts');
}

8. Zmodyfikuj prezentację/templates/admin_menu.tpl, dodając następujący podświetlony kod linku
do strony administratora koszyków:
<p> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreAdmin}">CATALOG ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToAttributesAdmin}">PRODUCTS ATTRIBUTES ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToCartsAdmin}">CARTS ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreFront}">STOREFRONT</a> |
<a href="{$obj->mLinkToLogout}">LOGOUT</a> |
</p>
9. Otwórz Presentation/admin_menu.php i dodaj następujący kod, który utworzy nowy link do menu:
<?php
class AdminMenu
{
public $mLinkToStoreAdmin;
public $mLinkToAttributesAdmin;
public $mLinkToCartsAdmin;
public $mLinkToStoreFront;
public $mLinkToLogout;
public function __construct()
{
$this->mLinkToStoreAdmin = Link::ToAdmin();
$this->mLinkToAttributesAdmin = Link::ToAttributesAdmin();
$this->mLinkToCartsAdmin = Link::ToCartsAdmin();
if (isset ($_SESSION['link_to_store_front']))
$this->mLinkToStoreFront = $_SESSION['link_to_store_front'];
10. Dodaj podświetlony kod na końcu metody init() klasy StoreAdmin
Presentation/store_admin.php, która ładuje Presentation/templates/admin_carts.tpl:
elseif ($admin_page == 'Products')
$this->mContentsCell = 'admin_products.tpl';
elseif ($admin_page == 'ProductDetails')
$this->mContentsCell = 'admin_product_details.tpl';
elseif ($admin_page == 'Carts')

w

$this->mContentsCell = 'admin_carts.tpl';
}
}
}
?>
Jak to działa: strona administratora koszyka
Ciężka praca strony administratora koszyka na zakupy jest wykonywana przez dwie przechowywane
procedury
dodane
do
bazy
danych
tshirtshop:
shopping_cart_count_old_carts
i
shopping_cart_delete_old_carts. Oboje otrzymują jako parametr liczbę dni, które określają, kiedy
koszyk jest stary, i używają tej samej logiki do obliczania starych elementów koszyka, które należy
usunąć. Wiek koszyka jest określany jako wiek ostatnio dodanej lub zmienionej pozycji i jest obliczany
przy użyciu klauzuli GROUP BY SQL. Warunek, który decyduje o tym, czy koszyk należy uznać za stary:
WHERE cart_id IN
(SELECT cart_id
FROM (SELECT cart_id
FROM shopping_cart
GROUP BY cart_id
HAVING DATE_SUB(NOW(), INTERVAL inDays DAY) >=
MAX(added_on))
AS sc);
Dwa zagnieżdżone podzapytania są niezbędne do przezwyciężenia ograniczenia MySQL, które nie
pozwala na wybór z aktualizowanej tabeli.
Podsumowanie
Dowiedziałeś się, jak przechowywać informacje o koszyku w bazie danych, a także nauczyłeś się kilku
innych rzeczy. Prawdopodobnie najciekawszy był sposób, w jaki możesz przechowywać identyfikator
koszyka zakupów jako plik cookie na kliencie, ponieważ do tej pory nie zrobiłeś niczego podobnego w
tej książce. Po przejściu przez proces tworzenia koszyka, począwszy od bazy danych, a skończywszy na
warstwie prezentacji, poruszyliśmy również nowe wyzwania administracyjne. W rozdziale 13 użyjesz
technologii o nazwie AJAX, aby uaktualnić funkcjonalność katalogu produktów i koszyka. W rozdziale
14 rozszerzysz koszyk zakupowy, tworząc system kasowy, i zaczniesz przechowywać szczegóły
koszyków zakupowych swoich klientów w bazie danych. Umożliwi to zaimplementowanie wymyślnych
funkcji, takich jak dynamiczne rekomendacje produktów.

Wdrażanie funkcji AJAX
Ulepszymy nasz w pełni funkcjonalny koszyk zakupów, korzystając z technologii, która pojawiła się na
pierwszych stronach gazet w 2005 roku. Ta technologia nazywa się AJAX i pozwala na uczynienie
aplikacji internetowych łatwiejszymi i przyjemniejszymi w użyciu dla odwiedzających. Chociaż AJAX nie
jest wielkim tematem, przynajmniej w porównaniu z innymi dziedzinami programowania, nie ma też
trywialnej krzywej uczenia się. Przeprowadzimy Cię przez bardzo zwięzły samouczek AJAX, a następnie
zaktualizujemy TShirtShop aby
• Zezwalał na dodawanie nowych produktów do koszyka bez całkowitego przeładowania strony
internetowej po kliknięciu przycisków Dodaj do koszyka. W ten sposób kliknięcie przycisku Dodaj do
koszyka znacznie szybciej zaktualizuje przeskakujący koszyk, bez blokowania strony internetowej
podczas wykonywania akcji.
• Poprawićł responsywność działań koszyka, takich jak zmiana ilości produktów, usuwanie produktów
lub zapisywanie ich w sekcji „Zapisz na później”.
Trzeba przyznać, że może to nie wydawać się dużymi ulepszeniami funkcji. Są to jednak miłe akcenty,
które poprawiają wrażenia użytkownika w Twojej witrynie i mogą odróżnić nowoczesną witrynę
internetową od tej, która wydaje się, że została stworzona w ubiegłym stuleciu.
Szybki start AJAX
Wielką zaletą, jaką AJAX może wnieść do aplikacji internetowej, jest to, że poprawia responsywność
aplikacji. Responsywność to termin, którego używamy, gdy mówimy o tym, jak szybko aplikacja
odpowiada na żądanie użytkownika. W świecie tworzenia stron internetowych obejmuje to czas
potrzebny stronie internetowej (serwerowi) na odpowiedź na kliknięty link lub na zaktualizowanie
strony o nowe dane. Termin AJAX został ukuty przez Jesse Jamesa Garretta w 2005 roku jako akronim
Asynchronous JavaScript i XML. Co jest w nazwie? Jeśli mówisz „niewiele”, zgadzamy się, przynajmniej
w tym przypadku. AJAX to technika programowania, która wykorzystuje JavaScript po stronie klienta
do wykonywania wywołań serwera w tle i pobierania dodatkowych danych w razie potrzeby,
aktualizując niektóre części strony internetowej bez powodowania pełnego przeładowania strony.
AJAX jest często przytaczany w kontekście Web 2.0 jako jedna z technologii pozwalających na
tworzenie witryn internetowych nowej generacji, które zapewniają przyjazne środowisko ułatwiające
dostęp do informacji online dzielenie się i współpraca. Technicznie jedyną „nową” rzeczą w AJAX jest
nazwa. Technologie wymagane do tworzenia aplikacji internetowych AJAX istnieją już od jakiegoś
czasu. Aby wykonać asynchroniczne wywołania serwera (wysyłać żądania serwera w tle), używamy
obiektu XMLHttpRequest JavaScript (wraz z kilkoma innymi mniej znanymi technikami). Aby
zaktualizować stronę odwiedzającego w odpowiedzi na dane pobrane z serwera, używamy Document
Object Model (DOM) ostatecznie wraz z Cascading Style Sheets (CSS) dla nowoczesnej warstwy
prezentacji. Aby zakodować informacje przekazywane tam i z powrotem z serwera, można użyć XML
(format implikowany przez akronim AJAX) lub inne formaty danych, przy czym popularną alternatywą
dla XML jest JavaScript Object Model (JSON). Omówimy każdy z nich krótko, ale najpierw pokażemy
wizualną reprezentację działania strony internetowej obsługującej technologię AJAX.

JavaScript
JavaScript to język programowania obsługiwany przez wszystkie nowoczesne przeglądarki
internetowe, co czyni go idealnym do implementacji różnych funkcji na poziomie klienta (przeglądarki
internetowej). Kod JavaScript może być zawarty na stronach HTML (lub odwoływać się do niego) i może
być wykonywany podczas wczytywania strony lub w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń na
stronie (takich jak kliknięcie przycisku). Jednym z pierwszych zastosowań JavaScript było dodawanie
(mniej lub bardziej) przydatnych efektów graficznych do stron internetowych (pamiętasz padający
śnieg i latające nietoperze?), ale w międzyczasie zarówno język, jak i umiejętności (i gusta) ludzi
korzystanie z niego poprawiło się.
DOM
DOM to interfejs programowania aplikacji (API), który umożliwia odczytywanie i manipulowanie
strukturami hierarchicznymi, takimi jak dokumenty HTML i XML. Większość języków zawiera
komponent DOM; w kontekście programowania AJAX, interfejs DOM JavaScript pozwala czytać,
parsować, zmieniać i tworzyć elementy HTML strony internetowej. Najczęściej po otrzymaniu
odpowiedzi serwera na asynchroniczne połączenie, które wykonałeś, będziesz chciał odpowiednio
zmodyfikować stronę, aby poinformować odwiedzającego o wynikach. JavaScript dostarcza domyślny
obiekt dokumentu, który jest reprezentacją DOM bieżącej strony. Na przykład można użyć
document.write(), aby dodać zawartość do elementu <body> strony, a document.getElementById(),
aby pobrać element strony. Weźmy na przykład następujący fragment kodu, który edytuje zawartość
elementu <div> o nazwie koszyk-podsumowanie:
document.getElementById("podsumowanie koszyka").innerHTML = odpowiedź;
* Przestroga : Jest jeden oczywisty szczegół, o którym należy zawsze pamiętać podczas modyfikowania
zawartości strony za pomocą JavaScript: klienci, którzy nie obsługują JavaScript, nie będą korzystać z
nowych funkcji. Ważne funkcje strony internetowej nie mogą opierać się na włączonej obsłudze
JavaScript; innymi słowy, implementacje muszą być degradowalne. Szczególnym przypadkiem
odwiedzających, którzy nie wykonują kodu JavaScript, są roboty-pająki internetowe, takie jak te z
Google, Yahoo lub MSN, indeksujące Twoją witrynę internetową. Nie możesz wyświetlać żadnych
ważnych treści za pomocą JavaScript, ponieważ byłyby one całkowicie niewidoczne dla pająków
internetowych, na co zwykle nie możesz sobie pozwolić, gdy prowadzisz biznes online.
Żądanie XMLHttp

XMLHttpRequest to obiekt, którego możesz użyć z kodu JavaScript do tworzenia asynchronicznych
żądań serwera HTTP. Umożliwia to inicjowanie żądań HTTP i odbieranie odpowiedzi z serwera w tle,
bez konieczności przesyłania strony do serwera przez użytkownika. Zazwyczaj po otrzymaniu
odpowiedzi z serwera DOM jest używany do odpowiedniej zmiany strony. Pozwala to na
zaimplementowanie responsywnej funkcjonalności i efektów wizualnych popartych danymi na żywo z
serwera, bez znacznych zakłóceń wizualnych użytkownika. To jest AJAX. XMLHttpRequest został
zaimplementowany przez Microsoft w 1999 roku jako obiekt ActiveX w Internet Explorerze i
ostatecznie stał się de facto standardem dla wszystkich przeglądarek, a jako obiekt natywny jest
obsługiwany przez wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe z wyjątkiem Internet Explorera 6.
Zobaczmy, jak działa XMLHttpRequest . Musisz nauczyć się jak stworzyć obiekt, jak go zainicjować
ustawiając odpowiednie parametry, jak uruchomić żądanie serwera i jak odczytywać wyniki.
Tworzenie obiektu XMLHttpRequest
W Internet Explorer 6 i starszych, XMLHttpRequest jest zaimplementowany jako formant ActiveX i
tworzysz go w następujący sposób:
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHttp");
W Internet Explorerze 7 i innych przeglądarkach internetowych - w tym Firefox, Opera i Safari XMLHttpRequest jest obiektem natywnym, więc tworzysz jego instancje w następujący sposób:
xmlHttp = nowe żądanie XMLHttp();
Aby utworzyć obiekty XMLHttpRequest dla wszystkich przeglądarek, użyjemy następującej funkcji
JavaScript, która tworzy instancję XMLHttpRequest przy użyciu obiektu natywnego, jeśli jest dostępny,
lub formantu Microsoft.XMLHttp ActiveX dla użytkowników korzystających z przeglądarki Internet
Explorer 6 lub starszej:
// Creates an XMLHttpRequest instance
function createXmlHttpRequestObject()
{
// xmlHttp will store the reference to the XMLHttpRequest object
var xmlHttp;
// Try to instantiate the native XMLHttpRequest object
try
{
// Create an XMLHttpRequest object
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
}
catch(e)
{
// Assume IE6 or older

try
{
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHttp");
}
catch(e) { }
}
// Return the created object or display an error message
if (!xmlHttp)
alert("Error creating the XMLHttpRequest object.");
else
return xmlHttp;
}
* Uwaga: Microsoft.XMLHttp jest najstarszą wersją biblioteki ActiveX XMLHttp, ale biblioteka ma o
wiele więcej odmian i wersji, niż można sobie wyobrazić. Każde oprogramowanie firmy Microsoft, w
tym Internet Explorer i MDAC, jest dostarczane z nowymi wersjami tego formantu ActiveX, z których
każda ma własną nazwę. W naszym kodzie zaimplementujemy technikę, która automatycznie wykrywa
najnowszą wersję XMLHttp zainstalowaną na komputerze użytkownika, ale tylko wtedy, gdy korzysta
z Internet Explorera 6 lub starszego. W przeciwnym razie nadal używany jest natywny obiekt
XMLHttpRequest.
createXmlHttpRequestObject() używa konstrukcji JavaScript try-catch, która jest potężną techniką
obsługi wyjątków, która została początkowo zaimplementowana w językach programowania
obiektowego (OOP), a teraz jest również obsługiwana przez PHP 5. Wyjątek to obiekt, który
reprezentuje błąd co zdarzyło się w kodzie w czasie wykonywania. Wyjątki mogą być przechwytywane
i rozwiązywane , w którym to przypadku nie blokują wykonania kodu, gdy zostaną zgłoszone.
* Uwaga :Wyjątek propaguje przez stos wywołań programu, od miejsca, w którym został wywołany
do środowiska, w którym działa. Stos wywołań to lista wykonywanych metod. Więc jeśli funkcja A()
wywołuje funkcję B(), która z kolei wywołuje funkcję C(), to stos wywołań zostanie utworzony ze
wszystkich trzech metod. Jeśli w C() wystąpi wyjątek, możesz go obsłużyć za pomocą bloku try-catch w
funkcji C(), zanim wyjątek zostanie przekazany z funkcji. Jeśli wyjątek nie zostanie przechwycony i
obsłużony w C(), propaguje się do B() i tak dalej. Ostatnią warstwą jest przeglądarka internetowa, która
może wyświetlać nieprzyjemny komunikat o błędzie odwiedzającemu, w zależności od tego, jak jest
skonfigurowana.
Korzystając ze składni try-catch, możesz przechwycić wyjątek i obsłużyć go lokalnie, aby błąd nie został
rozpowszechniony w przeglądarce użytkownika. Składnia try-catch jest następująca:
try
{
// Code that might generate an exception

}
catch (e)
{
// Execution is passed to this block when an exception is thrown in the try block
// (exception details are available through the e parameter)
}
Jeśli wystąpi błąd podczas wykonywania kodu w bloku try, wykonanie jest przekazywane natychmiast
do bloku catch. Jeśli w bloku try nie wystąpi błąd, kod w bloku catch nigdy nie zostanie wykonany.
Sposób obsługi każdego wyjątku zależy w dużej mierze od zaistniałej sytuacji. Czasami po prostu
zignorujesz błąd; innym razem oznaczysz to jakoś w kodzie lub wyświetlisz komunikat o błędzie
odwiedzającemu. W naszym konkretnym przypadku, gdy chcemy utworzyć obiekt XMLHttpRequest,
najpierw spróbujemy utworzyć obiekt tak, jakby był natywnym obiektem przeglądarki, w następujący
sposób:
// Try to instantiate the native XMLHttpRequest object
try
{
// Create an XMLHttpRequest object
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
}
Internet Explorer 7, Firefox, Opera, Safari i inne przeglądarki wykonają ten fragment kodu dobrze i nie
zostanie wygenerowany żaden błąd, ponieważ XMLHttpRequest jest obsługiwany natywnie. Jednak
Internet Explorer 6 i jego starsze wersje nie rozpoznają obiektu XMLHttpRequest, zostanie
wygenerowany wyjątek, a wykonanie zostanie przekazane do bloku catch. W przypadku przeglądarki
Internet Explorer 6 i starszych wersji obiekt XMLHttpRequest należy utworzyć jako kontrolkę ActiveX:
catch(e)
{
// Assume IE6 or older
try
{
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHttp");
}
catch(e) { }
}

Istnieje więcej technik tworzenia obiektu XMLHttpRequest. Na przykład inną techniką jest użycie
funkcji JavaScript zwanej wykrywaniem obiektów. Ta funkcja pozwala sprawdzić, czy dany obiekt jest
obsługiwany przez przeglądarkę i działa tak:
if (window.XMLHttpRequest)
{
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
}
Na końcu createXmlHttpRequestObject sprawdzamy, czy xmlHttp zawiera poprawną instancję
XMLHttpRequest:
// Return the created object or display an error message
if (!xmlHttp)
alert("Error creating the XMLHttpRequest object.");
else
return xmlHttp;
Tutaj użyliśmy odwrotnego efektu funkcji wykrywania obiektów JavaScript, która mówi, że JavaScript
oceni poprawną instancję obiektu, taką jak xmlHttp, jako true. Negacja tego wyrażenia--!xmlHttpzwraca wartość true, jeśli xmlHttp ma wartość false, null lub jest niezdefiniowana. (W JavaScript,
undefined to specjalna „wartość”, która jest automatycznie przypisywana do zmiennej lub obiektu,
któremu nie przypisano wartości.)
Korzystanie z XMLHttpRequest
Po utworzeniu obiektu XMLHttpRequest można zacząć używać go do inicjowania synchronicznych lub
asynchronicznych żądań serwera. Tabela opisuje publiczne metody i właściwości tego obiektu.
Metoda/właściwość: Opis
abort : Zatrzymuje bieżące żądanie
getAllResponseHeaders() : Zwraca nagłówki odpowiedzi jako ciąg
getResponseHeader("headerLabel") : Zwraca pojedynczy nagłówek odpowiedzi jako ciąg
open("method", "URL"[, asyncFlag[, "userName"[, "password"]]]) : Inicjuje parametry żądania
send(content) : Wykonuje żądanie HTTP
setRequestHeader("label", "value") : Ustawia nagłówek żądania HTTP
onreadystatechange : Ustawia funkcję zwrotną, która obsługuje zmiany stanu żądania
readyState :Zwraca status żądania:
0 = niezainicjowany
1 = ładowanie
2 = załadowany

3 = interaktywny
4 = kompletny
responseText : Zwraca odpowiedź serwera jako ciąg
responseXml : Zwraca odpowiedź serwera jako dokument XML, którym można manipulować za
pomocą funkcji DOM JavaScript
status : Zwraca kod statusu żądania
statusText : Zwraca komunikat o stanie żądania
Metody, których będziesz używać z każdym żądaniem serwera, to open() i send(). Metoda open()
konfiguruje żądanie bez jego wysyłania. Posiada dwa wymagane parametry i kilka opcjonalnych.
Pierwszy parametr określa metodę używaną do wysyłania danych do strony serwera; zwykłe wartości
to GET i POST. Drugim parametrem jest adres URL, który określa, gdzie chcesz wysłać żądanie. Adres
URL może być kompletny lub względny. Jeśli adres URL nie określa zasobu dostępnego przez HTTP,
pierwszy parametr jest ignorowany. Trzeci parametr funkcji open(), zwany async, określa, czy żądanie
powinno być obsługiwane asynchronicznie. prawda oznacza, że przetwarzanie kodu jest
kontynuowane po zwróceniu funkcji send() bez oczekiwania na odpowiedź z serwera; false oznacza, że
skrypt czeka na odpowiedź przed kontynuowaniem przetwarzania. Aby włączyć przetwarzanie
asynchroniczne (które jest sercem mechanizmu AJAX), musisz ustawić async na true i obsłużyć
zdarzenie onreadystatechange w celu przetworzenia odpowiedzi z serwera. Po skonfigurowaniu
połączenia za pomocą open(), wykonujesz je za pomocą send(). Wykonując żądanie GET, wysyłasz
parametry
za
pomocą
ciągu
zapytania
URL,
jak
w
http://localhost/ajax/test.php?param1=x&param2=y. To żądanie serwera przekazuje do serwera dwa
parametry - parametr o nazwie param1 o wartości x oraz parametr o nazwie param2 o wartości y:

// Call the server to execute the server-side operation
xmlHttp.open("GET", "http://localhost/ajax/test.php?param1=x&param2=y", true);
xmlHttp.onreadystatechange = handleRequestStateChange;
xmlHttp.send(null);
When using POST, you send the query string as a parameter of the send() method, instead
of joining it on to the base URL, like this:
// Call the server page to execute the server-side operation
xmlHttp.open("POST", "http://localhost/ajax/test.php", true);
xmlHttp.onreadystatechange = handleRequestStateChange;
xmlHttp.send("param1=x&param2=y");
Dwie próbki kodu powinny mieć ten sam efekt. W praktyce istnieje kilka różnic między POST i GET, o
których powinieneś wiedzieć:

• Korzystanie z GET może pomóc w debugowaniu, ponieważ można symulować żądania GET za pomocą
przeglądarki internetowej, dzięki czemu można łatwo zobaczyć na własne oczy, co generuje skrypt
serwera.
• POST jest wymagany podczas wysyłania dużych bloków danych, których GET nie może obsłużyć.
• GET służy do pobierania danych z serwera, natomiast POST służy do wprowadzania zmian. W
prawdziwym świecie dobrze jest przestrzegać tych zasad; w przeciwnym razie mogą się zdarzyć dziwne
rzeczy. Na przykład wyszukiwarki wysyłają żądania GET, aby odczytać dane z sieci, ale nigdy nie
publikują żadnych danych. Jeśli użyjesz GET do przesyłania zmian, a wyszukiwarka dowie się o adresie
skryptu serwera, wyszukiwarka może zacząć modyfikować Twoje dane - a na pewno tego nie chcesz!
Minimalna implementacja funkcji o nazwie process(), która wykonuje asynchroniczne wywołania
serwera za pomocą GET, wygląda tak:
function process()
{
// Call the server to execute the server-side operation
xmlHttp.open("GET", "server_script.php", true);
xmlHttp.onreadystatechange = handleRequestStateChange;
xmlHttp.send(null);
}
Ta implementacja ma następujące potencjalne problemy:
• process() może zostać wykonany nawet jeśli xmlHttp nie zawiera poprawnej instancji
XMLHttpRequest. Może się tak zdarzyć, jeśli na przykład przeglądarka użytkownika nie obsługuje
XMLHttpRequest. Spowodowałoby to wystąpienie nieobsłużonego wyjątku. Nasze inne wysiłki w
radzeniu sobie z błędami nie pomagają zbytnio, jeśli nie jesteśmy konsekwentni i robimy coś również
z funkcją procesu.
• process() nie jest chroniony przed innymi rodzajami błędów, które mogą się zdarzyć. Na przykład, jak
zobaczysz w dalszej części tego rozdziału, niektóre przeglądarki wygenerują wyjątek bezpieczeństwa,
jeśli nie spodoba im się serwer, do którego chcesz uzyskać dostęp za pomocą obiektu XMLHttpRequest.
Lepsza wersja process() wygląda tak:
// Performs a server request and assigns a callback function
function process()
{
// Continue only if xmlHttp isn't void
if (xmlHttp)
{
// Try to connect to the server
try

{
// Initiate server request
xmlHttp.open("GET", "server_script.php", true);
xmlHttp.onreadystatechange = handleRequestStateChange;
xmlHttp.send(null);
}
// Display an error in case of failure
catch (e)
{
alert("Can't connect to server:\n" + e.toString());
}
}
}
Jeśli xmlHttp ma wartość null (lub false), nie wyświetlamy kolejnego komunikatu o błędzie, ponieważ
zakładamy, że taki komunikat został już wyświetlony przez funkcję createXmlHttpRequestObject.
Dbamy jednak o sygnalizowanie wszelkich innych problemów z połączeniem.
Obsługa odpowiedzi serwera
Podczas wykonywania żądania asynchronicznego, takiego jak we fragmentach kodu przedstawionych
wcześniej, wykonanie xmlHttp.send() nie zawiesza się w oczekiwaniu na odpowiedź serwera; zamiast
tego kod JavaScript kontynuuje wykonywanie. Pokazana wcześniej funkcja process() definiuje funkcję
o nazwie handleRequestStateChange() jako metodę wywołania zwrotnego, która powinna obsługiwać
zmiany stanu żądania. Właściwość readyState może mieć jedną z następujących wartości
reprezentujących możliwe stany żądania:
0 = niezainicjowany
1 = ładowanie
2 = załadowany
3 = interaktywny
4 = kompletny
Zwykle metoda handleRequestStateChange() jest wywoływana wiele razy, gdy żądanie wchodzi w
nowy etap, ale nie można polegać na przeglądarce internetowej, która podniesie zdarzenie
readystatechange dla wszystkich wymienionych stanów z wyjątkiem stanu 4, który sygnalizuje
zakończenie żądania. Nazwy stanów nie wymagają wyjaśnień, z wyjątkiem stanu 3. Stan interaktywny
jest stanem pośrednim, gdy odpowiedź została częściowo odebrana. W naszych aplikacjach AJAX
wykorzystamy tylko stan kompletny, co oznacza, że odpowiedź została w całości odebrana z serwera.
Poniższy fragment kodu pokazuje typową implementację handleRequestStateChange i podkreśla
fragment, w którym faktycznie można odczytać odpowiedź z serwera:

// Function executed when the state of the request changes
function handleRequestStateChange()
{
// Continue if the process is completed
if (xmlHttp.readyState == 4)
{
// Continue only if HTTP status is "OK"
if (xmlHttp.status == 200)
{
// Retrieve the response
response = xmlHttp.responseText;
// Do something with the response
// ...
}
}
}
Przed próbą odczytania odebranych danych weryfikujemy również, czy kod stanu odpowiedzi to 200.
Wysłanie takiego kodu wskazuje, że stan żądania jest częścią protokołu HTTP, a 200 to kod stanu, który
określa, że żądanie zostało zakończone pomyślnie. Inne popularne kody stanu HTTP to 404, co oznacza,
że nie można znaleźć żądanego zasobu, oraz 500, co oznacza błąd serwera. Po raz kolejny możemy użyć
bloków try-catch do obsługi błędów, które mogą wystąpić podczas nawiązywania połączenia z
serwerem lub podczas odczytywania odpowiedzi z serwera. Ulepszona wersja funkcji
handleRequestStateChange() wygląda tak:
// Function executed when the state of the request changes
function handleRequestStateChange()
{
// Continue if the process is completed
if (xmlHttp.readyState == 4)
{
// Continue only if HTTP status is "OK"
if (xmlHttp.status == 200)
{
try

{
// Retrieve the response
response = xmlHttp.responseText;
// Do something with the response
// ...
}
catch(e)
{
// Display error message
alert("Error reading the response: " + e.toString());
}
}
else
{
// Display status message
alert("There was a problem retrieving the data:\n" + xmlHttp.statusText);
}
}
}
W praktyce będziemy wyświetlać bardziej przyjazne dla użytkownika komunikaty o błędach. Co więcej,
gdy tylko jest to możliwe, sprawimy, że nasz kod będzie degradowalny, aby w przypadku wystąpienia
błędu w kodzie JavaScript funkcjonalność była wykonywana przy użyciu typowego formularza
przesyłania. Zobaczmy jak.
Pisanie kodu degradowalnego
Idealnie, nowoczesna aplikacja internetowa powinna używać AJAX do ulepszania istniejących funkcji,
gdy tylko jest to możliwe, przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonalności witryny nawet wtedy, gdy
JavaScript nie jest dostępny. W naszym konkretnym przypadku chcemy umożliwić naszym
odwiedzającym dodawanie produktów do swoich koszyków i edycję ich koszyków, nawet jeśli mają
wyłączoną obsługę JavaScript lub ich przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScript. Gdy
odwiedzający kliknie przycisk Dodaj do koszyka, najpierw próbujemy wykonać wywołanie AJAX w tle,
aby dodać produkt do koszyka odwiedzającego i odpowiednio zaktualizować pole podsumowania
koszyka. Jeśli wystąpi błąd podczas próby nawiązania połączenia lub jeśli JavaScript jest wyłączony,
przesyłamy formularz na serwer i dodajemy produkt do koszyka odwiedzającego w sposób inny niż
AJAX. W ten sposób zaoferujemy lepsze wrażenia z korzystania z Internetu większości naszych
użytkowników, jednocześnie umożliwiając innym korzystanie z naszego sklepu. Jest to łatwiejsze do

wdrożenia niż się wydaje. Spójrz na poniższy kod, który reprezentuje linki AJAXified „Zapisz na później”
i Usuń w koszyku.
<a href="{$obj->mCartProducts[i].save}"
onclick="return executeCartAction(this);">Save for later</a>
<a href="{$obj->mCartProducts[i].remove}"
onclick="return executeCartAction(this);">Remove</a>
W obu przypadkach w wyniku zdarzenia click wykonywana jest funkcja JavaScript. Jeśli ta funkcja
zwróci wartość false, link nie jest już używany. Jeśli funkcja zwróci wartość true lub w ogóle nie zostanie
wykonana, następuje kliknięcie linku i modyfikacja koszyka zakupów w sposób inny niż AJAX. Przyciski
Dodaj do koszyka są obsługiwane w podobny sposób, z wyjątkiem tego, że przy wysłaniu formularza
wywoływana jest funkcja JavaScript:
onsubmit="return addProductToCart(this);">
Rysunek opisuje, co się dzieje, gdy odwiedzający kliknie przycisk Dodaj do koszyka.

Proces jest podobny do aktualizacji elementów koszyka, którą również zaimplementujemy w tym
rozdziale. Jak widać, bez względu na to, czy odwiedzający ma JavaScript, czy nie, osiągany jest ten sam
efekt końcowy. Różnica polega na responsywności; w scenariuszu AJAX użytkownik nie musi czekać
kilku sekund na ponowne załadowanie strony.
Czy AJAX jest zawsze odpowiedni?
Część teoretyczną rozdziału kończymy ostrzeżeniem: AJAX może poprawić wrażenia odwiedzających
Twoją witrynę, ale może też je pogorszyć, gdy zostanie użyty w niewłaściwy sposób. Zazwyczaj AJAX
najlepiej jest stosować w uzupełnieniu do tradycyjnych paradygmatów tworzenia stron internetowych,
zamiast ich zmieniania lub zastępowania. Na przykład, o ile Twoja aplikacja nie ma naprawdę
specjalnych wymagań, mądrze jest pozwolić użytkownikom na poruszanie się po treści za pomocą
starych dobrych hiperłączy. Przeglądarki internetowe mają długą historię radzenia sobie z nawigacją
treści, a użytkownicy sieci mają długą historię korzystania z funkcji nawigacyjnych przeglądarek. AJAX
może przynieść Twoim projektom następujące korzyści:
• Umożliwia tworzenie lepszych i bardziej responsywnych aplikacji internetowych.
• Zachęca do opracowywania wzorców i struktur, które pomagają programistom uniknąć ponownego
wymyślania koła podczas wykonywania typowych zadań.

• Wykorzystuje istniejące technologie i funkcje obsługiwane przez wszystkie nowoczesne przeglądarki
internetowe.
• Wykorzystuje wiele istniejących umiejętności programistycznych.
Poniżej przedstawiono potencjalne problemy z AJAX:
• Jest niedostępny dla niektórych użytkowników: JavaScript może być wyłączony po stronie klienta, co
sprawia, że funkcje AJAX nie działają.
• Łatwo jest używać AJAX do niewłaściwych celów: zwiększona świadomość użyteczności, dostępności,
standardów internetowych i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek pomoże Ci podejmować lepsze
decyzje podczas projektowania i wdrażania witryn internetowych.
• Może sprawić, że treść będzie niewidoczna dla wyszukiwarek: Wyszukiwarki nie mogą indeksować
treści dynamicznie generowanych przez JavaScript w aplikacji AJAX, ponieważ nie wykonują żadnego
kodu JavaScript podczas indeksowania witryny internetowej. Jeśli optymalizacja pod kątem
wyszukiwarek jest ważna dla Twojej witryny internetowej, nie powinieneś używać AJAX do
dostarczania treści i nawigacji. W naszym przypadku nie chcemy, aby wyszukiwarki indeksowały stronę
koszyka lub pole podsumowania koszyka, więc to ograniczenie nas nie dotyczy.
• Może to powodować problemy z tworzeniem zakładek w przeglądarce i nawigacją po stronach:
Zazwyczaj aplikacje AJAX działają na stronie internetowej, której adres URL nie zmienia się w
odpowiedzi na działania użytkownika, w którym to przypadku można dodać do zakładek tylko stronę
wejściową. Przyciski Wstecz i Dalej w przeglądarkach nie dają takich samych wyników, jak w
klasycznych witrynach internetowych, chyba że Twoja aplikacja AJAX jest specjalnie do tego
zaprogramowana. Aby włączyć zakładki do stron AJAX oraz przyciski przeglądarki Wstecz i Dalej,
możesz użyć frameworków, takich jak Really Simple. Ta struktura umożliwia tworzenie zakładek
poprzez dynamiczne dodawanie kotwic strony przy użyciu kodu JavaScript, na przykład w
http://www.example.com/my-ajax-app.html#Page2. Musisz również utworzyć kod pomocniczy, który
ładuje i zapisuje stan Twojej aplikacji za pomocą parametru kotwicy. Jednak wspieranie tworzenia
zakładów i nawigacji w ten sposób znacznie zwiększa złożoność kodu, co zwiększa ryzyko wystąpienia
błędów i problemów ze zgodnością przeglądarek. Po usunięciu tych ostrzeżeń nadszedł czas, aby
rozpocząć aktualizację TShirtShop o nowe funkcje AJAX.
Tworzenie koszyka zakupów AJAX
AJAXify koszyk zakupów wykonamy w dwóch krokach. Najpierw zaimplementujemy funkcje AJAX do
przycisków Dodaj do koszyka, które aktualizują koszyk i pole podsumowania koszyka bez ponownego
ładowania strony. Następnie ulepszymy stronę koszyka na zakupy. Rysunek 13-3 przedstawia okno
podsumowania koszyka zakupów podczas aktualizacji po kliknięciu przycisku Dodaj do koszyka. Zwróć
uwagę na tekst „Aktualizacja...”, który pojawia się w polu podsumowania koszyka, aby wskazać, że
koszyk jest aktualizowany. Rysunek 13-4 przedstawia koszyk podczas wyjmowania produktu.

Ulepszenie funkcji Dodaj do koszyka za pomocą AJAX
Na rysunku powyżej widzieliście, co zamierzamy tutaj stworzyć. Implementacja jest stosunkowo
prosta. Zaktualizujesz szablony product.tpl i products_list.tpl, aby wywołać funkcję JavaScript o nazwie
addProductToCart() po kliknięciu przycisku Dodaj do koszyka w celu przesłania formularza. Następnie
utworzysz ajax.js, dość duży plik JavaScript, który zawiera cały kod wymagany do obsługi nowej
funkcjonalności klienta. Zawiera następujące funkcje:

• createXmlHttpRequestObject() tworzy obiekt XMLHttpRequest.
• handleError(message) wyświetla komunikaty o błędach generowane przez inne funkcje lub
degraduje do klasycznego zachowania innego niż AJAX, w zależności od wartości zmiennej o nazwie
showErrors.
• addProductToCart() jest wywoływana ze strony HTML w celu dodania produktu do koszyka.
• handleAddProductToCart() to funkcja zwrotna dla wywołań serwera Dodaj do koszyka.
• postAddProductToCartProcess() odczytuje odpowiedź serwera Dodaj do koszyka i aktualizuje pole
podsumowania koszyka.
Zaktualizujesz również swój projekt w różnych miejscach, aby wykorzystać lub wspierać nowe funkcje.
Przejdźmy przez poniższe ćwiczenie, a później omówimy ten proces bardziej szczegółowo.
Ćwiczenie: Szybsze dodawanie produktów
1. Otwórz Presentation\templates\product.tpl, dodaj podświetlony kod i zmień nazwę elementu input
na add_to_cart:
{* The Add to Cart form *}
<form class="add-product-form" target="_self" method="post"
action="{$obj->mProduct.link_to_add_product}"
onsubmit="return addProductToCart(this);">
{* Generate the list of attribute values *}
<p class="attributes">
{* Parse the list of attributes and attribute values *}
{section name=k loop=$obj->mProduct.attributes}
...
{/section}
</p>
{* Add the submit button and close the form *}
<p>
<input type="submit" name="add_to_cart" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
2. Otwórz prezentację\templates\products_list.tpl i zmodyfikuj ją, jak pokazano tutaj:
{* The Add to Cart form *}
<form class="add-product-form" target="_self" method="post"
action="{$obj->mProducts[k].link_to_add_product}"

onsubmit="return addProductToCart(this);">
{* Generate the list of attribute values *}
<p class="attributes">
{* Parse the list of attributes and attribute values *}
{section name=l loop=$obj->mProducts[k].attributes}
...
{/section}
</p>
{* Add the submit button and close the form *}
<p>
<input type="submit" name="add_to_cart" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
3. Utwórz nowy folder w folderze głównym projektu (tshirtshop) o nazwie scripts, dodaj do niego nowy
plik o nazwie ajax.js i wpisz następujący kod:
// Holds an instance of XMLHttpRequest
var xmlHttp = createXmlHttpRequestObject();
// Display error messages (true) or degrade to non-AJAX behavior (false)
var showErrors = true;
// Contains the link or form clicked or submitted by the visitor
var actionObject = '';
// Creates an XMLHttpRequest instance
function createXmlHttpRequestObject()
{
// Will store the XMLHttpRequest object
var xmlHttp;
// Create the XMLHttpRequest object
try
{
// Try to create native XMLHttpRequest object
xmlHttp = new XMLHttpRequest();

}
catch(e)
{
// Assume IE6 or older
var XmlHttpVersions = new Array(
"MSXML2.XMLHTTP.6.0", "MSXML2.XMLHTTP.5.0", "MSXML2.XMLHTTP.4.0",
"MSXML2.XMLHTTP.3.0", "MSXML2.XMLHTTP", "Microsoft.XMLHTTP");
// Try every id until one works
for (i = 0; i < XmlHttpVersions.length && !xmlHttp; i++)
{
try
{
// Try to create XMLHttpRequest object
xmlHttp = new ActiveXObject(XmlHttpVersions[i]);
}
catch (e) {} // Ignore potential error
}
}
// If the XMLHttpRequest object was created successfully, return it
if (xmlHttp)
{
return xmlHttp;
}
// If an error happened, pass it to handleError
else
{
handleError("Error creating the XMLHttpRequest object.");
}
}
// Displays an the error message or degrades to non-AJAX behavior
function handleError($message)

{
// Ignore errors if showErrors is false
if (showErrors)
{
// Display error message
alert("Error encountered: \n" + $message);
return false;
}
// Fall back to non-AJAX behavior
else if (!actionObject.tagName)
{
return true;
}
// Fall back to non-AJAX behavior by following the link
else if (actionObject.tagName == 'A')
{
window.location = actionObject.href;
}
// Fall back to non-AJAX behavior by submitting the form
else if (actionObject.tagName == 'FORM')
{
actionObject.submit();
}
}
// Adds a product to the shopping cart
function addProductToCart(form)
{
// Display "Updating" message
document.getElementById('updating').style.visibility = 'visible';
// Degrade to classical form submit if XMLHttpRequest is not available
if (!xmlHttp) return true;

// Create the URL we open asynchronously
request = form.action + '&AjaxRequest';
params = '';
// obtain selected attributes
formSelects = form.getElementsByTagName('SELECT');
if (formSelects)
{
for (i = 0; i < formSelects.length; i++)
{
params += '&' + formSelects[i].name + '=';
selected_index = formSelects[i].selectedIndex;
params += encodeURIComponent(formSelects[i][selected_index].text);
}
}
// Try to connect to the server
try
{
// Continue only if the XMLHttpRequest object isn't busy
if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == 0)
{
// Make a server request to validate the extracted data
xmlHttp.open("POST", request, true);
xmlHttp.setRequestHeader("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded");
xmlHttp.onreadystatechange = addToCartStateChange;
xmlHttp.send(params);
}
}
catch (e)
{
// Handle error

handleError(e.toString());
}
// Stop classical form submit if AJAX action succeeded
return false;
}
// Function that retrieves the HTTP response
function addToCartStateChange()
{
// When readyState is 4, we also read the server response
if (xmlHttp.readyState == 4)
{
// Continue only if HTTP status is "OK"
if (xmlHttp.status == 200)
{
try
{
updateCartSummary();
}
catch (e)
{
handleError(e.toString());
}
}
else
{
handleError(xmlHttp.statusText);
}
}
}
// Process server's response
function updateCartSummary()

{
// Read the response
response = xmlHttp.responseText;
// Server error?
if (response.indexOf("ERRNO") >= 0 || response.indexOf("error") >= 0)
{
handleError(response);
}
else
{
// Extract the contents of the cart_summary div element
var cartSummaryRegEx = /^<div class="box" id="cart-summary">➥
([\s\S]*)<\/div>$/m;
matches = cartSummaryRegEx.exec(response);
response = matches[1];
// Update the cart summary box and hide the Loading message
document.getElementById("cart-summary").innerHTML = response;
// Hide the "Updating..." message
document.getElementById('updating').style.visibility = 'hidden';
}
}
4. Open presentation\templates\store_front.tpl, and add a reference to your JavaScript file,
ajax.js:
<html>
<head>
<title>{$obj->mPageTitle}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link href="{$obj->mSiteUrl}tshirtshop.css" type="text/css"
rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript"
src="{$obj->mSiteUrl}scripts/ajax.js"></script>

</head>
5. Zmodyfikuj index.php tak jak zaznaczono:
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'shopping_cart.php';
// URL correction
Link::CheckRequest();
// Load Smarty template file
$application = new Application();
// Handle AJAX requests
if (isset ($_GET['AjaxRequest']))
{
// Headers are sent to prevent browsers from caching
header('Expires: Fri, 25 Dec 1980 00:00:00 GMT'); // Time in the past
header('Last-Modified: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT');
header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate');
header('Pragma: no-cache');
header('Content-Type: text/html');
if (isset ($_GET['CartAction']))
{
$cart_action = $_GET['CartAction'];
if ($cart_action == ADD_PRODUCT)
{
require_once PRESENTATION_DIR . 'cart_details.php';
$cart_details = new CartDetails();
$cart_details->init();
$application->display('cart_summary.tpl');
}
}
else
trigger_error('CartAction not set', E_USER_ERROR);

else
{
// Display the page
$application->display('store_front.tpl');
}
// Close database connection
DatabaseHandler::Close();
6. Otwórz Presentation\cart_details.php i dokonaj następujących zmian w bloku switch w metodzie
init():
if (count($selected_attributes) > 0)
$attributes = implode('/', $selected_attributes) . ': ' .
implode('/', $selected_attribute_values);
ShoppingCart::AddProduct($this->_mItemId, $attributes);
if (!isset ($_GET['AjaxRequest']))
header('Location: ' . $this->mLinkToContinueShopping);
else
return;
break;
case REMOVE_PRODUCT:
ShoppingCart::RemoveProduct($this->_mItemId);
if (!isset ($_GET['AjaxRequest']))
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
case UPDATE_PRODUCTS_QUANTITIES:
for($i = 0; $i < count($_POST['itemId']); $i++)
ShoppingCart::Update($_POST['itemId'][$i], $_POST['quantity'][$i]);
if (!isset ($_GET['AjaxRequest']))
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
case SAVE_PRODUCT_FOR_LATER:

ShoppingCart::SaveProductForLater($this->_mItemId);
if (!isset ($_GET['AjaxRequest']))
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
case MOVE_PRODUCT_TO_CART:
ShoppingCart::MoveProductToCart($this->_mItemId);
if (!isset ($_GET['AjaxRequest']))
header('Location: ' . Link::ToCart());
break;
default:
// Do nothing
break;
}
7. Zmodyfikuj metodę CheckRequest() klasy Link w link.php, tak jak zaznaczono. Nie sprawdzamy
poprawności adresu URL podczas odpowiadania na żądanie AJAX.
// Redirects to proper URL if not already there
public static function CheckRequest()
{
$proper_url = '';
if (isset ($_GET['Search']) || isset($_GET['SearchResults']) ||
isset ($_GET['CartAction']) || isset ($_GET['AjaxRequest']))
{
return ;
}
8. Otwórz Presentation\templates\cart_summary.tpl i wprowadź zmiany pokazane tutaj:
{* cart_summary.tpl *}
{load_presentation_object filename="cart_summary" assign="obj"}
{* Start cart summary *}
<div class="box" id="cart-summary">
<p class="box-title">Cart Summary</p>
<div id="updating">Updating...</div>

{if $obj->mEmptyCart}
<p class="empty-cart">Your shopping cart is empty!</p>
{else}
9. Dodaj następującą definicję stylu do pliku tshirtshop.css z folderu stylów:
#updating {
background-color: #ff0000;
border: none;
color: #ffffff;
margin: 2px;
padding: 2px;
visibility: hidden;
position: absolute;
width: 70px;
}
10. Załaduj swój katalog i upewnij się, że przyciski Dodaj do koszyka działają poprawnie przy użyciu
nowego kodu AJAX.
Jak to działa
Zmieniliśmy nazwę przesyłanego elementu HTML na add_to_cart, dzięki czemu możemy przesłać go z
JavaScript
{/section}
</p>
{* Add the submit button and close the form *}
<p>
<input type="submit" name="add_to_cart" value="Add to Cart" />
</p>
</form>
Mamy zmienną o nazwie showErrors, której wartość wpływa na sposób obsługi błędów. Jeśli ta
zmienna ma wartość true, komunikaty błędów debugowania są wyświetlane za pomocą alert(). Nie
jest to bardzo przyjazna dla użytkownika metoda obsługi błędów, ale pomaga w debugowaniu. Jeśli
showErrors ma wartość false, nie są wyświetlane żadne błędy. Zamiast tego, gdy wystąpi błąd
JavaScript, zachowanie jest degradowane do klasycznego formularza submit.
// Display error messages (true) or degrade to non-AJAX behavior (false)
var showErrors = true;

Ta zmienna jest używana w funkcji handleError(), która jest wywoływana za każdym razem, gdy wystąpi
błąd w kodzie JavaScript. Jeśli showErrors ma wartość true, ta funkcja wyświetla po prostu szczegóły
błędu:
// Displays an error message or degrades to non-AJAX behavior
function handleError($message)
{
// Ignore errors if showErrors is false
if (showErrors)
{
// Display error message
alert("Error encountered: \n" + $message);
return false;
}
Jeśli showErrors ma wartość false, nie wyświetlamy szczegółów błędu. Zamiast tego próbujemy
wykonać akcję żądaną przez odwiedzającego w sposób inny niż AJAX. Tutaj używamy actionObject,
który reprezentuje formularz przesłany przez odwiedzającego lub link akcji kliknięty przez
odwiedzającego. Jeśli actionObject nie jest ustawione, oznacza to, że wystąpił błąd w funkcji JavaScript,
do której odwołuje się atrybut onclick lub onsubmit. W takim przypadku musimy po prostu zwrócić
true, co spowoduje, że zostanie wykonana pierwotna żądana akcja:
// Fall back to non-AJAX behavior
else if (!actionObject.tagName)
{
return true;
}
Jeśli actionObject jest linkiem, oznacza to, że błąd wystąpił po kliknięciu linku przez użytkownika, w
którym to przypadku przekierowujemy żądanie na ten adres URL:
// Fall back to non-AJAX behavior by following the link
else if (actionObject.tagName == 'A')
{
window.location = actionObject.href;
}
Jeśli actionObject jest formularzem, oznacza to, że błąd wystąpił po przesłaniu formularza przez
użytkownika, w którym to przypadku przekierowujemy żądanie na ten adres URL:
// Fall back to non-AJAX behavior by submitting the form

else if (actionObject.tagName == 'FORM')
{
actionObject.submit();
}
}
Skrypt index.php został zaktualizowany, aby odpowiadał również na żądania AJAX. Podczas tworzenia
asynchronicznego żądania do index.php, parametr AjaxRequest jest dodawany do ciągu zapytania, aby
index.php wiedział, że ma odpowiednio zareagować. Najpierw ustawia odpowiednie wartości
nagłówka, aby upewnić się, że odpowiedź nie jest buforowana:
if (isset ($_GET['AjaxRequest']))
{
// Headers are sent to prevent browsers from caching
header('Expires: Fri, 25 Dec 1980 00:00:00 GMT'); // Time in the past
header('Last-Modified: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT');
header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate');
header('Pragma: no-cache');
header('Content-Type: text/html');
Następnie do wykonania żądanej akcji wykorzystywany jest istniejący kod, który dodaje nowy produkt
do koszyka. Szablon cart_summary.tpl jest wysyłany do danych wyjściowych, a JavaScript użyje go do
zaktualizowania pola podsumowania koszyka za pomocą funkcji JavaScript DOM:
if (isset ($_GET['CartAction']))
{
$cart_action = $_GET['CartAction'];
if ($cart_action == ADD_PRODUCT)
{
require_once PRESENTATION_DIR . 'cart_details.php';
$cart_details = new CartDetails();
$cart_details->init();
$application->display('cart_summary.tpl');
}
}
else
trigger_error('CartAction not set', E_USER_ERROR);

}
Funkcja JavaScript updateCartSummary() w ajax.js odpowiada za odczytanie kodu HTML
wygenerowanego przez cart_summary.tpl i wstrzyknięcie go do pola podsumowania koszyka. Funkcja
najpierw sprawdza, czy żądanie nie spowodowało błędu, w którym to przypadku funkcja handleError()
jest wywoływana w celu wyświetlenia błędu lub powrotu do zachowania innego niż AJAX:
// Process server's response
function updateCartSummary()
{
// Read the response
response = xmlHttp.responseText;
// Server error?
if (response.indexOf("ERRNO") >= 0 || response.indexOf("error") >= 0)
{
handleError(response);
}
Jeśli odpowiedź nie zawiera błędu, zakłada się, że zawiera zawartość HTML nowego pola
podsumowania koszyka. Ta odpowiedź będzie mniej więcej taka:
{* Start cart summary *}
<div class="box" id="cart-summary">
<p class="box-title">Cart Summary</p>
<div id="updating">Updating...</div>
...
</div>
Nasz kod JavaScript musi pobrać zawartość głównego elementu <div> i wstrzyknąć ją na stronę pod
elementem koszyka <div> podsumowania. W tym celu użyliśmy wyrażenia regularnego o nazwie
cartSummaryRegEx:
else
{
// Extract the contents of the cart_summary div element
var cartSummaryRegEx = /^<div class="box" id="cart-summary">➥
([\s\S]*)<\/div>$/m;
matches = cartSummaryRegEx.exec(response);
response = matches[1];

Alternatywnie moglibyśmy użyć XML DOM lub funkcji podciągu łańcucha. Metoda podciągów jest
najszybsza i najłatwiejsza do wdrożenia, ale ma tę wadę, że nie jest elastyczna. Jeśli format danych
wyjściowych lub nazwa elementu <div> zmieni się, to przestanie działać. Oto możliwa implementacja:
response = response.substring(25, response.length - 7);
Po uzyskaniu ciągu, updateCartSummary() używa go do zastąpienia zawartości elementu koszykapodsumowania strony, skutecznie aktualizując podsumowanie koszyka. Tekst „Ładowanie...” jest
również ukryty:
// Update the cart summary box and hide the Loading message
document.getElementById("cart-summary").innerHTML = response;
// Hide the "Updating..." message
document.getElementById('updating').style.visibility = 'hidden';
}
}
Ulepszanie koszyka zakupowego za pomocą AJAX
Ulepszony koszyk na zakupy będzie używać AJAX do aktualizacji koszyka. Podczas usuwania produktów
z koszyka, zapisywania produktów do późniejszego zakupu lub aktualizacji ilości produktów, akcja
odbędzie się w tle. Podczas żądania asynchronicznego pojawia się etykieta „Aktualizacja...”, aby
wizualnie wskazać, że koszyk jest aktualizowany. Podobnie jak w przypadku dodawania produktów do
koszyka, koszyk jest aktualizowany w degradowalny sposób. Jeśli odwiedzający wyłączy JavaScript,
funkcje będą nadal działać, ale będą korzystać z klasycznego formularza przesyłania zamiast AJAX.
Wykonaj kroki tego ćwiczenia, aby zaimplementować koszyk zakupów AJAX.
AJAXyfikowanie koszyka
1. Zacznijmy od modyfikacji pliku szablonu,
Presentation\templates\cart_details.tpl, aby wywoływać funkcje JavaScript po kliknięciu przycisku.
Otwórz plik i zastosuj podświetlone zmiany:
{* cart_details.tpl *}
{load_presentation_object filename="cart_details" assign="obj"}
<div id="updating">Updating...</div>
{if $obj->mIsCartNowEmpty eq 1}
<h3>Your shopping cart is empty!</h3>
{else}
<h3>These are the products in your shopping cart:</h3>
<form class="cart-form" method="post" action="{$obj->mUpdateCartTarget}"
onsubmit="return executeCartAction(this);">
<table class="tss-table">

<tr>
<th>Product Name</th>
<th>Price</th>
<th>Quantity</th>
<th>Subtotal</th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mCartProducts}
<tr>
<td>
<input name="itemId[]" type="hidden"
value="{$obj->mCartProducts[i].item_id}" />
{$obj->mCartProducts[i].name}
({$obj->mCartProducts[i].attributes})
</td>
<td>${$obj->mCartProducts[i].price}</td>
<td>
<input type="text" name="quantity[]" size="5"
value="{$obj->mCartProducts[i].quantity}" />
</td>
<td>${$obj->mCartProducts[i].subtotal}</td>
<td>
<a href="{$obj->mCartProducts[i].save}"
onclick="return executeCartAction(this);">Save for later</a>
<a href="{$obj->mCartProducts[i].remove}"
onclick="return executeCartAction(this);">Remove</a>
</td>
</tr>
{/section}
</table>
<table class="cart-subtotal">

<tr>
<td>
<p>
Total amount:&nbsp;
<font class="price">${$obj->mTotalAmount}</font>
</p>
</td>
<td align="right">
<input type="submit" name="update" value="Update" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
{/if}
{if ($obj->mIsCartLaterEmpty eq 0)}
<h3>Saved products to buy later:</h3>
<table class="tss-table">
<tr>
<th>Product Name</th>
<th>Price</th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
{section name=j loop=$obj->mSavedCartProducts}
<tr>
<td>
{$obj->mSavedCartProducts[j].name}
({$obj->mSavedCartProducts[j].attributes})
</td>
<td>
${$obj->mSavedCartProducts[j].price}
</td>

<td>
<a href="{$obj->mSavedCartProducts[j].move}"
onclick="return executeCartAction(this);">Move to cart</a>
<a href="{$obj->mSavedCartProducts[j].remove}"
onclick="return executeCartAction(this);">Remove</a>
</td>
</tr>
{/section}
</table>
{/if}
{if $obj->mLinkToContinueShopping}
<p><a href="{$obj->mLinkToContinueShopping}">Continue Shopping </a></p>
{/if}
2. Otwórz ajax.js i dodaj te funkcje:
// Called on shopping cart update actions
function executeCartAction(obj)
{
// Display "Updating..." message
document.getElementById('updating').style.visibility = 'visible';
// Degrade to classical form submit if XMLHttpRequest is not available
if (!xmlHttp) return true;
// Save object reference
actionObject = obj;
// Initialize response and parameters
response = '';
params = '';
// If a link was clicked we get its href attribute
if (obj.tagName == 'A')
{
url = obj.href + '&AjaxRequest';
}

// If the form was submitted we get its elements
else
{
url = obj.action + '&AjaxRequest';
formElements = obj.getElementsByTagName('INPUT');
if (formElements)
{
for (i = 0; i < formElements.length; i++)
{
params += '&' + formElements[i].name + '=';
params += encodeURIComponent(formElements[i].value);
}
}
}
// Try to connect to the server
try
{
// Make server request only if the XMLHttpRequest object isn't busy
if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == 0)
{
xmlHttp.open("POST", url, true);
xmlHttp.setRequestHeader("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded");
xmlHttp.onreadystatechange = cartActionStateChange;
xmlHttp.send(params);
}
}
catch (e)
{
// Handle error
handleError(e.toString());

}
// Stop classical form submit if AJAX action succeeded
return false;
}
// Function that retrieves the HTTP response
function cartActionStateChange()
{
// When readyState is 4, we also read the server response
if (xmlHttp.readyState == 4)
{
// Continue only if HTTP status is "OK"
if (xmlHttp.status == 200)
{
try
{
// Read the response
response = xmlHttp.responseText;
// Server error?
if (response.indexOf("ERRNO") >= 0 || response.indexOf("error") >= 0)
{
handleError(response);
}
else
{
// Update the cart
document.getElementById("contents").innerHTML = response;
// Hide the "Updating..." message
document.getElementById('updating').style.visibility = 'hidden';
}
}
catch (e)

{
// Handle error
handleError(e.toString());
}
}
else
{
// Handle error
handleError(xmlHttp.statusText);
}
}
}
3. Zmień index.php na podświetlony
if ($cart_action == ADD_PRODUCT)
{
require_once PRESENTATION_DIR . 'cart_details.php';
$cart_details = new CartDetails();
$cart_details->init();
$application->display('cart_summary.tpl');
}
else
{
$application->display('cart_details.tpl');
}
}
else
trigger_error('CartAction not set', E_USER_ERROR);
4. Załaduj koszyk i upewnij się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
Jak to działa: koszyk AJAX
Ponieważ kod AJAX napisałeś wcześniej w tym rozdziale, zadanie w tym ćwiczeniu było dość łatwe. Aby
ulepszyć koszyk zakupowy, musiałeś wykonać trzy proste kroki. Najpierw zmodyfikowałeś szablon
koszyka zakupów (cart_details.tpl), definiując procedurę obsługi zdarzenia kliknięcia linków „Zapisz na

później” i przycisków Usuń oraz procedurę obsługi zdarzenia przesyłania formularza. W ten sposób,
gdy JavaScript jest dostępny i te przyciski lub linki są klikane, programy obsługi zdarzeń JavaScript są
wykonywane, zanim przeglądarka będzie miała możliwość przesłania formularza lub skorzystania z
klikniętego linku. Następnie utworzyłeś niezbędny kod JavaScript, który implementuje obsługę
zdarzeń:
• executeCartAction() jest wywoływana ze strony koszyka zakupów w celu wykonania akcji koszyka.
• handleExecuteCartAction() to funkcja zwrotna dla wywołań serwera akcji koszyka.
• postExecuteCartActionProcess() odczytuje odpowiedź serwera akcji koszyka i odpowiednio
aktualizuje stronę.
Na koniec zaktualizowałeś index.php, aby zwracał kod HTML koszyka na żądanie AJAX i voilà! Twój
koszyk jest teraz szybszy i bardziej przyjazny dla użytkownika.
Podsumowanie
AJAX jest fajny, podobnie jak nasza nowa witryna obsługująca technologię AJAX! Nie była to krótka i
łatwa część, ale to, co osiągnąłeś (i czego się nauczyłeś!) okaże się bardzo przydatne w przyszłości.
Oczywiście zakres funkcji AJAX, które możesz dodać do swojej strony internetowej, jest bardzo szeroki,
ale w tej chwili masz zaimplementowane podstawy, a Twoi klienci z pewnością docenią akcent AJAX,
który dodałeś do swojego sklepu.

Przyjmowanie zamówień klientów
Twój nowy, błyszczący koszyk AJAXified jest w pełni funkcjonalny, z wyjątkiem tego, że nie pozwala
odwiedzającym na składanie zamówień, co jest dość kłopotliwe, ponieważ o to w tym wszystkim
chodzi! Zajmiemy się tym problemem w dwóch oddzielnych etapach:
• Najpierw wdrożymy mechanizm składania zamówień po stronie odwiedzających. Dokładniej, dodamy
przycisk Złóż zamówienie do strony koszyka, który tworzy zamówienie PayPal zawierające produkty w
koszyku (pamiętaj, że na tym etapie nadal nie obsługujemy transakcji finansowych).
• Następnie wdrożymy prostą stronę administrowania zamówieniami, aby administrator witryny mógł
przeglądać i obsługiwać oczekujące zamówienia.
Kod dla każdej części witryny zostanie zaprezentowany w zwykły sposób, zaczynając od warstwy bazy
danych, kontynuując warstwę biznesową i kończąc na warstwie prezentacji (interfejsie użytkownika).
Wdrożenie systemu składania zamówień
Cały system składania zamówień związany jest ze wspomnianym wcześniej przyciskiem Złóż
zamówienie. Rysunek pokazuje, jak ten przycisk będzie wyglądał po zaktualizowaniu szablonu
składowego cart_details.

Tak, ten przycisk wygląda dość nudno jak na coś, co możemy szczerze powiedzieć, jest centrum
wszechświata tej części. Jednak kryje się za tym sporo logiki, więc porozmawiajmy o tym, co powinno
się stać, gdy klient kliknie ten przycisk. Pamiętaj, że na tym etapie nie obchodzi nas kto składa
zamówienie, ale chcemy przechowywać szczegóły zamówienia w naszej bazie danych. Umożliwi nam
to wdrożenie funkcji cross-sellingu („klienci, którzy to kupili, kupili również”). Zasadniczo po kliknięciu
przycisku Złóż zamówienie muszą się wydarzyć trzy rzeczy:
• Po pierwsze, musisz przechowywać zamówienie gdzieś w bazie danych. Stworzysz kilka nowych tabel
(orders i order_detail) i napiszesz kod, który zapisze zamówione produkty w tych tabelach.

• Następnie musimy wyczyścić koszyk. Po złożeniu zamówienia koszyk powinien być pusty. Istnieje
szansa, że klienci anulują swoje zamówienia na etapie kasy – nie chcemy, aby ich koszyki kręciły się w
pobliżu i zapełniały naszą bazę danych anulowanymi zamówieniami. PayPal i inne podmioty
przetwarzające płatności oferują mechanizmy programowego powiadamiania o opłaceniu
zamówienia.
• Na koniec wysyłamy odwiedzającego na stronę płatności PayPal, aby zapłacić za zamówienie.
* Uwaga: Ponieważ jesteśmy w fazie rozwoju,i nadal nie przetwarzamy płatności sami, ale korzystamy
z zewnętrznego procesora płatności. Teraz nie potrzebujemy już koszyka na zakupy PayPal, ponieważ
wprowadziliśmy własny w poprzednich kilku rozdziałach. Zamiast tego użyjemy opcji Zakupy
pojedynczych przedmiotów w systemie PayPal, która przenosi użytkownika z naszego koszyka na
stronę płatności PayPal.
Problem, który pojawia się podczas korzystania z zewnętrznego procesora płatności, polega na tym, że
klient może anulować zamówienie na stronie kasy, która nadal znajduje się w systemie PayPal. Może
to spowodować, że zamówienia zostaną zapisane w bazie danych, za które nie dokonano płatności.
Oczywiście potrzebujemy systemu potwierdzania płatności wraz ze strukturą bazy danych, która jest
w stanie przechowywać informacje o statusie każdego zamówienia.
System potwierdzeń, który wdrożymy, jest prosty. Każdy procesor płatności, w tym PayPal, można
skonfigurować tak, aby wysyłał wiadomość potwierdzającą po przetworzeniu płatności. Pozwolimy
administratorowi witryny ręcznie sprawdzić na stronie administracyjnej, za które zamówienia zostały
opłacone i podjąć odpowiednie kroki.
* Uwaga: PayPal i jego konkurenci oferują zautomatyzowane systemy, które informują Twoją witrynę
internetową o zakończeniu lub anulowaniu płatności. Jednak ta książka nie bada szczegółowych
szczegółów żadnego z tych systemów płatności — musisz odrobić pracę domową i przestudiować
dokumentację wybranej usługi. Dokumentacja natychmiastowego powiadomienia o płatnościach
PayPal jest zawarta w Podręczniku integracji zarządzania zamówieniami.
Przechowywanie szczegółów zamówienia
Jak wspomniano wcześniej, implementację nowej funkcji rozpoczynamy od stworzenia niezbędnych
struktur danych. W tym momencie nie powinno cię to dziwić. Wiesz, że decydowanie o tym, jakich
informacji użyć i jak je przechowywać, bardzo pomaga podczas analizowania nowej funkcji i stanowi
techniczną podstawę implementacji tej funkcji. Istnieją dwa rodzaje informacji, które chcemy
przechowywać podczas składania zamówienia:
• Szczegóły dotyczące zamówienia jako całości: Jaką datę utworzono zamówienie? Czy produkty
zostały wysłane, a jeśli tak, to kiedy zostały wysłane? A jaki jest teraz status zamówienia? Będziemy
przechowywać te dane w tabeli o nazwie zamówienia, gdzie każdy rekord reprezentuje zamówienie.
• Szczegóły produktu dla zamówienia: Jakie produkty zostały zamówione w jakiej kolejności? Będziemy
przechowywać te dane w tabeli o nazwie order_detail, gdzie każdy rekord reprezentuje zamówiony
produkt. Wiele rekordów z tej tabeli będzie powiązanych z jednym rekordem w tabeli zamówień,
tworząc relację jeden-do-wielu między tabelami .
* Wskazówka: Do tej pory konsekwentnie nazywaliśmy nasze tabele w liczbie pojedynczej (koszyk na
zakupy, dział itd.). Jednak tutaj robimy wyjątek dla tabeli zamówień, ponieważ ORDER jest słowem
kluczowym SQL. Na potrzeby tej książki wolimy złamać konwencję nazewnictwa, aby uniknąć

zamieszania podczas pisania kodu SQL, a ogólnie rzecz biorąc, używanie słów kluczowych SQL jako
nazw obiektów nie jest dobrą praktyką.
Tabela orders zawiera informacje dotyczące zamówienia jako całości, natomiast order_detail zawiera
produkty, które należą do każdego zamówienia. W poniższym ćwiczeniu stworzymy tabele
Ćwiczenie: Tworzenie zamówień i tablic order_detail
1. Załaduj phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytań SQL.
2. Wykonaj ten kod, który utworzy tabelę zamówień w Twojej bazie danych tshirtshop:
-- Create orders table
CREATE TABLE `orders` (
`order_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`total_amount` NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
`created_on` DATETIME NOT NULL,
`shipped_on` DATETIME,
`status` INT NOT NULL DEFAULT 0,
`comments` VARCHAR(255),
`customer_name` VARCHAR(100),
`shipping_address` VARCHAR(255),
`customer_email` VARCHAR(50),
PRIMARY KEY (`order_id`)
);
3. Wykonaj następujący kod, który utworzy tabelę order_detail w Twojej bazie danych tshirtshop:
-- Create order_detail table
CREATE TABLE `order_detail` (
`item_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`order_id` INT NOT NULL,
`product_id` INT NOT NULL,
`attributes` VARCHAR(1000) NOT NULL,
`product_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
`quantity` INT NOT NULL,
`unit_cost` NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`item_id`),
KEY `idx_order_detail_order_id` (`order_id`)

);
Teraz, gdy już stworzyłeś tabele, przyjrzyjmy się bliżej ich strukturze i relacjom
Jak to działa: tabela zamówień
Tabela zamówień zawiera dwie kategorie informacji: dane o samym zamówieniu (pierwsze sześć pól)
oraz dane o kliencie, który złożył zamówienie (ostatnie trzy pola). Przechowywanie danych klienta w
tabeli zamówień (w polach customer_name, shipping_address i customer_email) jest opcjonalne.
Administrator witryny może użyć tej funkcji, jeśli pomaga w zadaniach związanych z zarządzaniem
zamówieniami, ale na tym etapie nie ma znaczenia, kto złożył zamówienie, tylko jakie produkty zostały
sprzedane. W III fazie rozwoju przejdziemy do w pełni profesjonalnego wdrożenia i będziemy
przechowywać informacje o klientach we własnej tabeli danych. Nazwy pól nie wymagają wyjaśnień.
order_id to klucz podstawowy tabeli. total_amount przechowuje całkowitą wartość zamówienia.
created_on i send_on określają, kiedy zamówienie zostało utworzone i wysłane (ten ostatni obsługuje
wartości NULL, co oznacza po prostu, że zamówienie nie zostało jeszcze wysłane). Pole statusu zawiera
liczbę całkowitą, która może mieć następujące wartości:
• 0: Zamówienie zostało złożone. Jest to początkowy status zamówienia po kliknięciu przycisku Złóż
zamówienie w koszyku.
• 1: Zamówienie zostało zweryfikowane. Administrator oznacza zamówienie jako zweryfikowane po
potwierdzeniu płatności.
• 2: Zamówienie zakończone. Administrator oznacza zamówienie jako zrealizowane po wysłaniu
produktów. Jednocześnie wypełniane jest również pole seand_on.
• 3: Zamówienie zostało anulowane. Zazwyczaj administrator oznacza zamówienie jako anulowane,
jeśli zamówienie zostało złożone (klikając przycisk Złóż zamówienie), ale płatność nie została
przetworzona, lub w innych sytuacjach wymagających anulowania zamówienia.
Rysunek przedstawia kilka przykładowych rekordów z tabeli zamówień.

Jak to działa: tabela order_detail
Rzućmy okiem na rysunek, aby zobaczyć kilka przykładów rekordów w tabeli order_detail.

Każdy rekord w order_detail reprezentuje zamówiony produkt, który należy do zamówienia
określonego przez order_id. Tworząc klucz podstawowy tej tabeli, napotykamy te same ograniczenia,
które mieliśmy przy tworzeniu tabeli shopping_cart. Zwykle klucz podstawowy może być utworzony z

(identyfikator_zamówienia, identyfikator_produktu, atrybuty), ale ponieważ nie jest to możliwe,
utworzyliśmy dodatkowe pole o nazwie item_id, które pełni rolę klucza podstawowego.
Przechowujemy również nazwę produktu, atrybuty, ilość i cenę (koszt_jednostka). Być może
zastanawiasz się, dlaczego rejestrujemy te dane, skoro mamy już pole product_id, które może
prowadzić do tych danych. Ważne jest, aby zrozumieć, że dane, które rejestrujemy dla zamówienia, są
przechowywane w celach historycznych. Identyfikatory produktów, nazwy i ceny mogą ulec zmianie,
ale aby te zmiany nie wpłynęły na szczegóły zamówienia złożonego w przeszłości, musimy mieć
pewność, że zapiszemy je w tabeli, na którą nie mają wpływu zmiany produktów. Przechowujemy
product_id, ponieważ jest to jedyny zautomatyzowany sposób linkowania do oryginalnych informacji
o produkcie (jeśli produkt nadal istnieje).
Implementacja warstwy danych
Na tym etapie musisz dodać dwie dodatkowe procedury składowane w warstwie danych w bazie
danych tshirtshop. Pierwszym i najważniejszym jest shopping_cart_create_order, który pobiera
produkty z koszyka i tworzy z nimi zamówienie. Druga procedura składowana to shopping_cart_empty,
która opróżnia koszyk odwiedzającego po złożeniu zamówienia. W poniższym ćwiczeniu
zaimplementujemy te procedury składowane zaczynając od shopping_cart_empty, ponieważ jest on
wywoływany z shopping_cart_create_order.
Ćwiczenie: Tworzenie procedur składowanych
1. Użyj phpMyAdmin, aby utworzyć procedury składowane opisane w poniższych krokach. Nie
zapomnij ustawić ogranicznika $$ przed wykonaniem kodu każdego kroku.
2. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną shopping_cart_empty w bazie
danych sklepu tshirtshop. Gdy klient złoży zamówienie, shopping_cart_create_order wywoła
shopping_cart_empty, aby usunąć produkty z koszyka klienta.
-- Create shopping_cart_empty stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_empty(IN inCartId CHAR(32))
BEGIN
DELETE FROM shopping_cart WHERE cart_id = inCartId;
END$$
3. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną shopping_cart_create_order w
bazie danych sklepu tshirtshop. Ta procedura składowana jest wywoływana, gdy klient zdecyduje się
kupić produkty w koszyku i kliknie przycisk Złóż zamówienie. Rolą shopping_cart_create_order jest
utworzenie nowego zamówienia na podstawie produktów w koszyku klienta. Oznacza to dodanie
nowego rekordu do tabeli zamówień i pewnej liczby rekordów (jeden rekord dla każdego produktu) w
tabeli order_detail.
-- Create shopping_cart_create_order stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_create_order(IN inCartId CHAR(32))
BEGIN
DECLARE orderId INT;
-- Insert a new record into orders and obtain the new order ID

INSERT INTO orders (created_on) VALUES (NOW());
-- Obtain the new Order ID
SELECT LAST_INSERT_ID() INTO orderId;
-- Insert order details in order_detail table
INSERT INTO order_detail (order_id, product_id, attributes,
product_name, quantity, unit_cost)
SELECT orderId, p.product_id, sc.attributes, p.name, sc.quantity,
COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0), p.price) AS unit_cost
FROM shopping_cart sc
INNER JOIN product p
ON sc.product_id = p.product_id
WHERE sc.cart_id = inCartId AND sc.buy_now;
-- Save the order's total amount
UPDATE orders
SET total_amount = (SELECT SUM(unit_cost * quantity)
FROM order_detail
WHERE order_id = orderId)
WHERE order_id = orderId;
-- Clear the shopping cart
CALL shopping_cart_empty(inCartId);
-- Return the Order ID
SELECT orderId;
END$$
Jak to działa: Implementacja shopping_cart_empty i shopping_cart_create_order
Pierwszym krokiem we wdrożeniu shopping_cart_create_order jest utworzenie nowego rekordu w
tabeli zamówień. Musisz to zrobić na początku, aby dowiedzieć się, jaki identyfikator zamówienia został
wygenerowany dla nowego zamówienia. Pamiętaj, że pole order_id jest kolumną AUTO_INCREMENT i
jest automatycznie generowane przez bazę danych, więc po wstawieniu rekordu do zamówień musisz
pobrać jego wartość:
-- Insert a new record into orders and obtain the new order ID INSERT INTO orders (created_on)
VALUES (NOW());
-- Obtain the new Order ID
SELECT LAST_INSERT_ID() INTO orderId;

Jest to podstawowy mechanizm wydobywania nowo wygenerowanego identyfikatora. Po instrukcji
INSERT można uzyskać ostatnią wartość wygenerowaną dla AUTO_INCREMENT, czytając
LAST_INSERT_ID(). Funkcjonalność jest dość prosta. Odczytujesz wartość LAST_INSERT_ID() i zapisujesz
ją w zmiennej o nazwie orderId. Korzystając z wartości orderId, dodajesz rekordy order_detail,
zbierając informacje z tabel product i shopping_cart. Otrzymasz listę produktów i ich ilości z
koszyka_zakupów, ich nazwy i ceny z produktu i zapisujesz te rekordy jeden po drugim w tabeli
order_detail.
-- Insert order details in order_detail table
INSERT INTO order_detail (order_id, product_id, attributes,
product_name, quantity, unit_cost)
SELECT orderId, p.product_id, sc.attributes, p.name, sc.quantity,
COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0), p.price) AS unit_cost
FROM shopping_cart sc
INNER JOIN product p
ON sc.product_id = p.product_id
WHERE sc.cart_id = inCartId AND sc.buy_now;
* Wskazówka : Łącząc koszyk i produkt, otrzymujesz identyfikator produktu z produktu, ale możesz go
również uzyskać z koszyka; wynik byłby taki sam, ponieważ sprzężenie tabeli odbywa się w kolumnie
product_id.
Procedura składowana oblicza również całkowitą kwotę zamówienia, mnożąc cenę każdego produktu
przez jego ilość. Ta wartość jest następnie zapisywana jako całkowita_kwota zamówienia:
-- Save the order's total amount
UPDATE orders
SET total_amount = (SELECT SUM(unit_cost * quantity)
FROM order_detail
WHERE order_id = orderId)
WHERE order_id = orderId;
Na koniec funkcja opróżnia koszyk odwiedzającego,
shopping_cart_empty i zwraca identyfikator zamówienia:
-- Clear the shopping cart
CALL shopping_cart_empty(inCartId);
-- Return the Order ID
SELECT orderId;
Wdrażanie poziomu biznesowego

wywołując

procedurę

składowaną

Warstwa biznesowa funkcji składania zamówień składa się z jednej metody, CreateOrder. Dodaj tę
metodę do klasy ShoppingCart wewnątrz business/shopping_cart.php:
// Create a new order
public static function CreateOrder()
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_create_order(:cart_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':cart_id' => self::GetCartId());
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
Metoda wywołuje procedurę składowaną warstwy danych shopping_cart create_order, która tworzy
nowe zamówienie na podstawie otrzymanego identyfikatora koszyka na zakupy i zwraca order_id
nowo utworzonego zamówienia.
Wdrażanie poziomu prezentacji
Na koniec zobaczysz, że napisany przez Ciebie kod został wprowadzony w życie. Przycisk Złóż
zamówienie jest jedynym dodatkiem po stronie odwiedzającego w interfejsie niestandardowej kasy.
Najpierw umieśćmy przycisk na pliku szablonu cart_details, a następnie zaimplementujmy jego
funkcjonalność.
Ćwiczenie: Składanie zamówień
1. Zmodyfikuj prezentację/templates/cart_details.tpl, dodając nowy przycisk tuż za przyciskiem
Aktualizuj, jak zaznaczono w poniższym fragmencie kodu:
<table class="cart-subtotal">
<tr>
<td>
<p>
Total amount:&nbsp;
<font class="price">${$obj->mTotalAmount}</font>
</p>
</td>
<td align="right">
<input type="submit" name="update" value="Update" />
</td>

<td align="right">
<input type="submit" name="place_order" value="Place Order"
onclick="placingOrder=true;" />
</td>
</tr>
</table>
2. Teraz musimy również dokonać małej zmiany w ajax.js, aby upewnić się, że nowy przycisk nie jest
obsługiwany przez kod JavaScript. Jeśli pamiętasz, w rozdziale 13 dodaliśmy procedurę obsługi
zdarzenia onsubmit do formularza koszyka zakupów, dzięki czemu akcje koszyka są obsługiwane
asynchronicznie, w miarę możliwości przy użyciu AJAX. Nie chcemy, aby tak się działo w przypadku
przycisku Złóż zamówienie. Ten przycisk musi przesłać formularz na serwer, który przekierowuje
żądanie do strony kasy. Zmodyfikuj ajax.js tak, jak zaznaczono:
// Holds an instance of XMLHttpRequest
var xmlHttp = createXmlHttpRequestObject();
// Display error messages (true) or degrade to non-AJAX behavior (false)
var showErrors = true;
// Contains the link or form clicked or submitted by the visitor
var actionObject = '';
// This is true when the Place Order button is clicked, false otherwise
var placingOrder = false;
// Creates an XMLHttpRequest instance
function createXmlHttpRequestObject()
3. W momencie składania zamówienia odczytujemy wartość złożenia Zamówienia. Dzieje się tak po
kliknięciu przycisku Złóż zamówienie; dlatego zwracamy true, aby formularz został przesłany w zwykły
sposób. Upewniamy się również, że nie wysyłamy elementu formularza place_order podczas żądań
AJAX dotyczących aktualizacji koszyka. Zmodyfikuj funkcję executeCartAction() w ajax.js, tak jak
zaznaczono:
// Called on shopping cart update actions
function executeCartAction(obj)
{
// Degrade to classical form submit for Place Order action
if (placingOrder) return true;
// Display "Updating..." message
document.getElementById('updating').style.visibility = 'visible';

// Degrade to classical form submit if XMLHttpRequest is not available
if (!xmlHttp) return true;
// Save object reference
actionObject = obj;
// Initialize response and parameters
response = '';
params = '';
// If a link was clicked we get its href attribute
if (obj.tagName == 'A')
{
url = obj.href + '&AjaxRequest';
}
// If the form was submitted we get its elements
else
{
url = obj.action + '&AjaxRequest';
formElements = obj.getElementsByTagName('INPUT');
if (formElements)
{
for (i = 0; i < formElements.length; i++)
{
if (formElements[i].name != 'place_order')
{
params += '&' + formElements[i].name + '=';
params += encodeURIComponent(formElements[i].value);
}
}
}
}
4. Sprawmy, aby przycisk Złóż zamówienie działał teraz. Ponieważ ta funkcja zależy od firmy, która
przetwarza Twoje płatności, może być konieczne dostosowanie jej do zachowania Twojej firmy
obsługującej płatności. Tutaj używamy PayPala. Zacznij od zmodyfikowania stałych związanych z PayPal

w config.php w następujący sposób. Nie zapomnij zastąpić adresu e-mail@example.com adresem email zarejestrowanym w systemie PayPal.
// PayPal configuration
define('PAYPAL_URL',
'https://www.paypal.com/xclick/business=youremail@example.com');
define('PAYPAL_CURRENCY_CODE', 'USD');
define('PAYPAL_RETURN_URL', 'http://www.example.com');
define('PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL', 'http://www.example.com');
5. Dodaj następujący podświetlony kod w metodzie init() klasy CartDetails w pliku
Presentation/cart_details.php:
/* Calculate the total amount for the shopping cart
before applicable taxes and/or shipping */
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();
// If the Place Order button was clicked ...
if(isset ($_POST['place_order']))
{
// Create the order and get the order ID
$order_id = ShoppingCart::CreateOrder();
// This will contain the PayPal link
$redirect =
PAYPAL_URL . '&item_name=TShirtShop Order ' . urlencode('#') . $order_id .
'&item_number=' . $order_id .
'&amount=' . $this->mTotalAmount .
'&currency_code=' . PAYPAL_CURRENCY_CODE .
'&return=' . PAYPAL_RETURN_URL .
'&cancel_return=' . PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL;
// Redirection to the payment page
header('Location: ' . $redirect);
exit();
}
// Get shopping cart products
$this->mCartProducts =

ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_PRODUCTS);
6. Twój przycisk Złóż zamówienie jest w pełni funkcjonalny! Przetestuj, dodając produkty do koszyka i
klikając Złóż zamówienie. Twój koszyk powinien zostać wyczyszczony, a Ty powinieneś zostać
przekierowany na stronę płatności PayPal, taką jak pokazana na rysunku

Jak to działa: składanie zamówień
Kiedy odwiedzający kliknie przycisk Złóż zamówienie, zachodzą dwie ważne czynności. Najpierw
zamówienie jest tworzone w bazie danych poprzez wywołanie metody CreateOrder klasy
ShoppingCart. Ta funkcja wywołuje procedurę składowaną bazy danych shopping_cart_create_order
w celu utworzenia nowego zamówienia z produktami w koszyku i zwraca identyfikator nowego
zamówienia:
// Create the order and get the order ID
$order_id = ShoppingCart::CreateOrder();
Second, the visitor is redirected to the payment page, which requests payment for an item named
“TShirtShop Order nnn” with a value that amounts to the total value of the order.
Administrowanie zamówieniami
Twój gość właśnie złożył zamówienie. Co teraz? Po udostępnieniu odwiedzającym opcji zapłaty za
Twoje produkty musisz upewnić się, że faktycznie dostaną to, za co zapłacili. TShirtShop potrzebuje
starannie zaprojektowanej strony zarządzania zamówieniami, na której administrator może szybko
zobaczyć status oczekujących zamówień.
Część serwisu dotycząca administrowania zamówieniami będzie się składać z dwóch szablonów
składowych o nazwach admin_orders i admin_order_details. Kiedy administrator kliknie link ORDERS
ADMIN, strona admin.php ładuje skomponowany szablon admin_orders, który oferuje możliwość
filtrowania zamówień. Po pierwszym załadowaniu oferuje różne sposoby wybierania zamówień, jak
pokazano na rysunku

Po kliknięciu jednego z przycisków Idź, pasujące zamówienia pojawiają się w tabeli

Po kliknięciu przycisku Wyświetl szczegóły zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę, na której
możesz wyświetlić i zaktualizować informacje o zamówieniu, jak pokazano na rysunku

Po kliknięciu przycisku Wyświetl szczegóły zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę, na której
możesz wyświetlić i zaktualizować informacje o zamówieniu, jak pokazano na rysunku

Przed utworzeniem skomponentowych szablonów admin_orders i admin_order_details musimy
zmodyfikować admin.php, aby załadować te skomponentowane szablony, a także zmodyfikować
admin_menu.tpl, aby wyświetlał link ORDERS ADMIN. Wykonaj następujące ćwiczenie, aby
przygotować grunt pod funkcje administracyjne, które stworzymy w dalszej części rozdziału. Zwróć
uwagę, że po wykonaniu ćwiczenia admin.php nie będzie działał, ponieważ będzie odwoływał się do
nowego skryptu warstwy biznesowej, który stworzymy nieco później.
Ćwiczenie: Konfigurowanie strony ADMIN ORDERS
1. Zmodyfikuj admin.php tak, aby zawierał odniesienie do business/orders.php, który utworzymy
później:
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'shopping_cart.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'orders.php';
2. W Presentation/store_admin.php zmodyfikuj klasę StoreAdmin, dodając podświetlony kod na końcu
metody init(). Ten kod ładuje admin_orders.tpl i admin_order_details.tpl:
elseif ($admin_page == 'ProductDetails')

$this->mContentsCell = 'admin_product_details.tpl';
elseif ($admin_page == 'Carts')
$this->mContentsCell = 'admin_carts.tpl';
elseif ($admin_page == 'Orders')
$this->mContentsCell = 'admin_orders.tpl';
elseif ($admin_page == 'OrderDetails')
$this->mContentsCell = 'admin_order_details.tpl';
}
}
}
?>
3. Dodaj następujące dwie metody w klasie Link, którą znajdziesz w Presentation/link.php:
// Create link to orders administration page
public static function ToOrdersAdmin()
{
return self::ToAdmin('Page=Orders');
}
// Create link to the order details administration page
public static function ToOrderDetailsAdmin($orderId)
{
$link = 'Page=OrderDetails&OrderId=' . $orderId;
return self::ToAdmin($link);
}
4. Otwórz Presentation/admin_menu.php i zmodyfikuj klasę AdminMenu dodając podświetlony kod
tworzący link ORDERS ADMIN w menu administracyjnym:
<?php
class AdminMenu
{
public $mLinkToStoreAdmin;
public $mLinkToAttributesAdmin;
public $mLinkToCartsAdmin;

public $mLinkToOrdersAdmin;
public $mLinkToStoreFront;
public $mLinkToLogout;
public function __construct()
{
$this->mLinkToStoreAdmin = Link::ToAdmin();
$this->mLinkToAttributesAdmin = Link::ToAttributesAdmin();
$this->mLinkToCartsAdmin = Link::ToCartsAdmin();
$this->mLinkToOrdersAdmin = Link::ToOrdersAdmin();
if (isset ($_SESSION['link_to_store_front']))
$this->mLinkToStoreFront = $_SESSION['link_to_store_front'];
else
$this->mLinkToStoreFront = Link::ToIndex();
$this->mLinkToLogout = Link::ToLogout();
}
}
?>
5. Zmodyfikuj prezentację/templates/admin_menu.tpl, dodając podświetlony kod linku do strony
zarządzania koszykiem. Używamy również stylu menu, aby elementy menu ładnie pasowały do układu.
<p class="menu"> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreAdmin}">CATALOG ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToAttributesAdmin}">PRODUCTS ATTRIBUTES ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToCartsAdmin}">CARTS ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToOrdersAdmin}">ORDERS ADMIN</a> |
<a href="{$obj->mLinkToStoreFront}">STOREFRONT</a> |
<a href="{$obj->mLinkToLogout}">LOGOUT</a> |
6. Otwórz plik tshirtshop.css z folderu stylów i dodaj następującą definicję stylu:
.menu {
font-size: 93%;
}
Jak to działa: konfiguracja strony zarządzania zamówieniami

W tym momencie nie ma co testować, ponieważ nie stworzyliśmy żadnej nowej znaczącej
funkcjonalności. Przygotowaliśmy jedynie grunt pod wdrożenie funkcji zarządzania zamówieniami i
szczegółami zamówień. Dodaliśmy również styl do tshirtshop.css, który sprawi, że menu
administracyjne ładnie mieści się na jego stronie. Zauważ, że w tej chwili pojawia się błąd, jeśli
spróbujesz załadować admin.php, ponieważ odwołujemy się do pliku, który jeszcze nie istnieje business/orders.php. Ten plik utworzysz w następnym ćwiczeniu.
Wyświetlanie zleceń oczekujących
Na następnych kilku stronach zaimplementujesz skomponentowany szablon admin_orders i jego
obsługę warstwy danych i warstwy biznesowej. admin_orders to złożony szablon który umożliwia
administratorowi przeglądanie zamówień, które zostały złożone w serwisie. Ponieważ lista zamówień
będzie z czasem bardzo długa, ważne jest, aby mieć kilka dobrze dobranych opcji filtrowania.
Administrator będzie mógł wybierać zamówienia według następujących kryteriów:
• Pokaż najnowsze zamówienia.
• Pokaż zamówienia, które miały miejsce w określonym czasie.
• Pokaż zamówienia z określoną wartością statusu.
Stworzymy te funkcje w następnym ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Implementacja strony Administracja zamówieniami
1. Zaczynamy od stworzenia niezbędnych procedur składowanych. Użyj phpMyAdmin, aby utworzyć
procedury składowane opisane w poniższych krokach. Nie zapomnij ustawić ogranicznika $$ przed
wykonaniem kodu każdego kroku.
2. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną orders_get_most_recent_orders w
bazie danych tshirtshop. Ta procedura zwraca najnowsze zamówienia. Instrukcja SELECT używa klauzuli
LIMIT, aby ograniczyć liczbę zwracanych wierszy do wartości parametru wejściowego inHowMany. The
Klauzula ORDER BY DESC, używana do sortowania wyników w kolejności malejącej, jest ustawiona tak,
że najnowsze zamówienia będą wyświetlane jako pierwsze.
-- Create orders_get_most_recent_orders stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_most_recent_orders(IN inHowMany INT)
BEGIN
PREPARE statement FROM
"SELECT order_id, total_amount, created_on,
shipped_on, status, customer_name
FROM orders
ORDER BY created_on DESC
LIMIT ?";
SET @p1 = inHowMany;
EXECUTE statement USING @p1;

END$$
3. Wykonaj następujący kod, aby utworzyć procedurę składowaną orders_get_orders_between_dates.
Ta procedura zwraca zamówienia, których data utworzenia przypada między inStartDate a inEndDate.
Wyniki są sortowane malejąco według daty utworzenia.
-- Create orders_get_orders_between_dates stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_orders_between_dates(
IN inStartDate DATETIME, IN inEndDate DATETIME)
BEGIN
SELECT order_id, total_amount, created_on,
shipped_on, status, customer_name
FROM orders
WHERE created_on >= inStartDate AND created_on <= inEndDate
ORDER BY created_on DESC;
END$$
4. Wykonaj ten kod, który tworzy procedurę składowaną orders_get_orders_by_status. Ta procedura
zwraca zamówienia, które mają wartość statusu określoną przez parametr inStatus
-- Create orders_get_orders_by_status stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_orders_by_status(IN inStatus INT)
BEGIN
SELECT order_id, total_amount, created_on,
shipped_on, status, customer_name
FROM orders
WHERE status = inStatus
ORDER BY created_on DESC;
END$$
5. Warstwa biznesowa składa się z nowej klasy o nazwie Orders, której metody wywołują ich
odpowiedniki w warstwie danych. Ta klasa jest dość prosta bez szczególnie złożonej logiki, więc po
prostu wymienimy kod. Utwórz plik business/orders.php i dodaj do niego następujący kod:
<?php
// Business tier class for the orders
class Orders
{
public static $mOrderStatusOptions = array ('placed', // 0

'verified', // 1
'completed', // 2
'canceled'); // 3
// Get the most recent $how_many orders
public static function GetMostRecentOrders($how_many)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_most_recent_orders(:how_many)';
// Build the parameters array
$params = array (':how_many' => $how_many);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Get orders between two dates
public static function GetOrdersBetweenDates($startDate, $endDate)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_orders_between_dates(:start_date, :end_date)';
// Build the parameters array
$params = array (':start_date' => $startDate, ':end_date' => $endDate);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Gets orders by status
public static function GetOrdersByStatus($status)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_orders_by_status(:status)';
// Build the parameters array
$params = array (':status' => $status);
// Execute the query and return the results

return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
}
?>
6. Teraz nadszedł czas na wdrożenie skomponentowanego szablonu admin_orders. Utwórz nowy plik
o nazwie admin_orders.tpl w folderze prezentacji/szablonów z następującym kodem
{* admin_orders.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_orders" assign="obj"}
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
<form method="get" action="{$obj->mLinkToAdmin}">
<input name="Page" type="hidden" value="Orders" />
<p>
<font class="bold-text">Show the most recent</font>
<input name="recordCount" type="text" value="{$obj->mRecordCount}" />
<font class="bold-text">orders</font>
<input type="submit" name="submitMostRecent" value="Go!" />
</p>
<p>
<font class="bold-text">Show all records created between</font>
<input name="startDate" type="text" value="{$obj->mStartDate}" />
<font class="bold-text">and</font>
<input name="endDate" type="text" value="{$obj->mEndDate}" />
<input type="submit" name="submitBetweenDates" value="Go!" />
</p>
<p>
<font class="bold-text">Show orders by status</font>
{html_options name="status" options=$obj->mOrderStatusOptions
selected=$obj->mSelectedStatus}
<input type="submit" name="submitOrdersByStatus" value="Go!" />
</p>
</form>

{if $obj->mOrders}
<table class="tss-table">
<tr>
<th>Order ID</th>
<th>Date Created</th>
<th>Date Shipped</th>
<th>Status</th>
<th>Customer</th>
<th>&nbsp;</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mOrders}
{assign var=status value=$obj->mOrders[i].status}
<tr>
<td>{$obj->mOrders[i].order_id}</td>
<td>{$obj->mOrders[i].created_on|date_format:"%Y-%m-%d %T"}</td>
<td>{$obj->mOrders[i].shipped_on|date_format:"%Y-%m-%d %T"}</td>
<td>{$obj->mOrderStatusOptions[$status]}</td>
<td>{$obj->mOrders[i].customer_name}</td>
<td align="right">
<a href="{$obj->mOrders[i].link_to_order_details_admin}">View Details</a>
</td>
</tr>
{/section}
</table>
{/if}
7. Utwórz nowy plik o nazwie Presentation/admin_orders.php i dodaj do niego następujący kod:
<?php
/* Presentation tier class that supports order administration
functionality */
class AdminOrders
{

// Public variables available in smarty template
public $mOrders;
public $mStartDate;
public $mEndDate;
public $mRecordCount = 20;
public $mOrderStatusOptions;
public $mSelectedStatus = 0;
public $mErrorMessage = '';
public $mLinkToAdmin;
// Class constructor
public function __construct()
{
/* Save the link to the current page in the link_to_orders_admin
session variable; it will be used to create the
"back to admin orders ..." link in admin order details pages */
$_SESSION['link_to_orders_admin'] =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
$this->mLinkToAdmin = Link::ToAdmin();
$this->mOrderStatusOptions = Orders::$mOrderStatusOptions;
}
public function init()
{
// If the "Show the most recent x orders" filter is in action ...
if (isset ($_GET['submitMostRecent']))
{
// If the record count value is not a valid integer, display error
if ((string)(int)$_GET['recordCount'] == (string)$_GET['recordCount'])
{
$this->mRecordCount = (int)$_GET['recordCount'];
$this->mOrders = Orders::GetMostRecentOrders($this->mRecordCount);
}

else
$this->mErrorMessage = $_GET['recordCount'] . ' is not a number.';
}
/* If the "Show all records created between date_1 and date_2"
filter is in action ... */
if (isset ($_GET['submitBetweenDates']))
{
$this->mStartDate = $_GET['startDate'];
$this->mEndDate = $_GET['endDate'];
// Check if the start date is in accepted format
if (($this->mStartDate == '') ||
($timestamp = strtotime($this->mStartDate)) == -1)
$this->mErrorMessage = 'The start date is invalid. ';
else
// Transform date to YYYY/MM/DD HH:MM:SS format
$this->mStartDate =
strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S', strtotime($this->mStartDate));
// Check if the end date is in accepted format
if (($this->mEndDate == '') ||
($timestamp = strtotime($this->mEndDate)) == -1)
$this->mErrorMessage .= 'The end date is invalid.';
else
// Transform date to YYYY/MM/DD HH:MM:SS format
$this->mEndDate =
strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S', strtotime($this->mEndDate));
// Check if start date is more recent than the end date
if ((empty ($this->mErrorMessage)) &&
(strtotime($this->mStartDate) > strtotime($this->mEndDate)))
$this->mErrorMessage .=
'The start date should be more recent than the end date.';
// If there are no errors, get the orders between the two dates

if (empty($this->mErrorMessage))
$this->mOrders = Orders::GetOrdersBetweenDates(
$this->mStartDate, $this->mEndDate);
}
// If "Show orders by status" filter is in action ...
if (isset ($_GET['submitOrdersByStatus']))
{
$this->mSelectedStatus = $_GET['status'];
$this->mOrders = Orders::GetOrdersByStatus($this->mSelectedStatus);
}
if (is_array($this->mOrders) && count($this->mOrders) == 0)
$this->mErrorMessage =
'No orders found matching your searching criteria!';
// Build View Details link
for ($i = 0; $i < count($this->mOrders); $i++)
{
$this->mOrders[$i]['link_to_order_details_admin'] =
Link::ToOrderDetailsAdmin($this->mOrders[$i]['order_id']);
}
}
}
?>
8. Załaduj admin.php do przeglądarki i podaj kombinację nazwy użytkownika/hasła, jeśli zostaniesz o
to poproszony. Kliknij łącze menu ORDERS ADMIN, a następnie kliknij jeden z przycisków Przejdź.
Powinieneś zobaczyć wyniki podobne do tych pokazanych na rysunku 14-5.
Jak to działa: pobieranie zamówień
Każdy z przycisków Przejdź wywołuje jedną z metod warstwy biznesowej (w klasie Orders) i wypełnia
tabelę zwróconymi informacjami o zamówieniach. Podczas przetwarzania żądania testujemy dane
wprowadzone przez odwiedzającego, aby upewnić się, że są one prawidłowe. Po kliknięciu pierwszego
przycisku Go weryfikujemy, czy wprowadzona wartość jest liczbą (ile rekordów należy wyświetlić).
Weryfikujemy również, czy daty wprowadzone w polach tekstowych Data rozpoczęcia i Data
zakończenia są prawidłowe. Najpierw przetwarzamy daty za pomocą strtotime, które analizuje łańcuch
i przekształca go w uniksowy znacznik czasu. Ta funkcja jest przydatna, ponieważ akceptuje również
wpisy takie jak „teraz”, „jutro”, „ostatni piątek”, „następny wtorek” oraz jako wartości wejściowe.

Otrzymany znacznik czasu jest następnie przetwarzany za pomocą funkcji strftime, która przekształca
go w format RRRR/MM/DD HH:MM:SS. Zobacz, jak analizowane są te wartości daty/godziny:
// Check if the start date is in accepted format
if (($this->mStartDate == '') ||
($timestamp = strtotime($this->mStartDate)) == -1)
$this->mErrorMessage = 'The start date is invalid. ';
else
// Transform date to YYYY/MM/DD HH:MM:SS format
$this->mStartDate =
strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S', strtotime($this->mStartDate));
Poza tym szczegółem plik szablonu admin_orders.tpl jest dość prosty i nie wprowadza dla Ciebie
żadnych nowych elementów teoretycznych.
Wyświetlanie szczegółów zamówienia
W tej sekcji utworzysz skomponentowany szablon admin_order_details, który umożliwi
administratorowi edycję szczegółów konkretnego zamówienia. Najczęstsze zadania to oznaczenie
złożonego zamówienia jako zweryfikowanego lub anulowanego oraz oznaczenie zamówienia
zweryfikowanego jako zrealizowanego, gdy przesyłka zostanie wysłana. Spójrz na rysunek 14-5, aby
zobaczyć, jak działa szablon admin_order_details. Administrator witryny oznacza zamówienie jako
zweryfikowane, gdy płatność za to zamówienie zostanie potwierdzona przez PayPal i oznacza
zamówienie jako zrealizowane, gdy zamówienie jest składane, adresowane i wysyłane do kupującego.
Administrator może oznaczyć zamówienie jako anulowane, jeśli na przykład PayPal nie potwierdzi
płatności w rozsądnym czasie (dokładne znaczenie „rozsądne” zależy od administratora). Pozostałe
przyciski — Edytuj, Aktualizuj i Anuluj — umożliwiają administratorowi ręczną edycję dowolnych
szczegółów zamówienia. Po kliknięciu przycisku Edytuj pole wyboru i pola tekstowe stają się dostępne
do edycji. Teraz, gdy masz już pomysł na to, co zrobi ten skomponentowany szablon, zaimplementujmy
go w zwykłym stylu, zaczynając od warstwy danych.
Ćwiczenie: Administrowanie szczegółami zamówienia
1. Użyj phpMyAdmin, aby utworzyć trzy procedury składowane opisane w następujących krokach:
orders_get_order_info, orders_get_order_details i orders_update_order. Nie zapomnij ustawić
ogranicznika $$ przed wykonaniem kodu każdego kroku.
2. Wykonaj ten kod, który tworzy procedurę składowaną orders_get_order_info. Ta procedura
składowana zwraca informacje niezbędne do wypełnienia formularza w złożonym szablonie
admin_order_details, takie jak łączna kwota, data utworzenia, data wysłania itd. Możesz zobaczyć te
dane na rysunku 14-6.
-- Create orders_get_order_info stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_order_info(IN inOrderId INT)
BEGIN
SELECT order_id, total_amount, created_on, shipped_on, status,

comments, customer_name, shipping_address, customer_email
FROM orders
WHERE order_id = inOrderId;
END$$
3. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną orders_get_order_details w Twojej
bazie danych tshirtshop. Ta procedura zwraca produkty należące do określonego zamówienia. Dane te
służą do wypełnienia tabeli zawierającej szczegóły zamówienia, znajdującej się na dole strony.
-- Create orders_get_order_details stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_order_details(IN inOrderId INT)
BEGIN
SELECT order_id, product_id, attributes, product_name,
quantity, unit_cost, (quantity * unit_cost) AS subtotal
FROM order_detail
WHERE order_id = inOrderId;
END$$
4. Wykonaj ten kod, który tworzy procedurę składowaną orders_update_order procedura składowana.
Jest to wywoływane, gdy administrator aktualizuje zamówienie w trybie edycji; aktualizuje szczegóły
zamówienia.
-- Create orders_update_order stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_update_order(IN inOrderId INT, IN inStatus INT,
IN inComments VARCHAR(255), IN inCustomerName VARCHAR(50),
IN inShippingAddress VARCHAR(255), IN inCustomerEmail VARCHAR(50))
BEGIN
DECLARE currentStatus INT;
SELECT status
FROM orders
WHERE order_id = inOrderId
INTO currentStatus;
IF inStatus != currentStatus AND (inStatus = 0 OR inStatus = 1) THEN
UPDATE orders SET shipped_on = NULL WHERE order_id = inOrderId;
ELSEIF inStatus != currentStatus AND inStatus = 2 THEN
UPDATE orders SET shipped_on = NOW() WHERE order_id = inOrderId;

END IF;
UPDATE orders
SET status = inStatus, comments = inComments,
customer_name = inCustomerName,
shipping_address = inShippingAddress,
customer_email = inCustomerEmail
WHERE order_id = inOrderId;
END$$
5. Część warstwy biznesowej dla złożonego szablonu admin_order_details jest bardzo prosta i składa
się z następujących metod, które należy dodać do klasy Orders w pliku business/orders.php:
// Gets the details of a specific order
public static function GetOrderInfo($orderId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_order_info(:order_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
// Gets the products that belong to a specific order
public static function GetOrderDetails($orderId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_order_details(:order_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Updates order details

public static function UpdateOrder($orderId, $status, $comments,
$customerName, $shippingAddress, $customerEmail)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_update_order(:order_id, :status, :comments,
:customer_name, :shipping_address, :customer_email)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId,
':status' => $status,
':comments' => $comments,
':customer_name' => $customerName,
':shipping_address' => $shippingAddress,
':customer_email' => $customerEmail);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
6. Podsumujmy teraz i stwórzmy interfejs użytkownika. Warstwa prezentacji składa się z podzielonego
na komponenty szablonu admin_order_details. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie
admin_order_details.tpl w folderze Presentation/Templates i dodaj do niego następujący kod:
{* admin_order_details.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_order_details" assign="obj"}
<form method="get" action="{$obj->mLinkToAdmin}">
<h3>
Editing details for order ID:
{$obj->mOrderInfo.order_id} [
<a href="{$obj->mLinkToOrdersAdmin}">back to admin orders...</a> ]
</h3>
<input type="hidden" name="Page" value="OrderDetails" />
<input type="hidden" name="OrderId"
value="{$obj->mOrderInfo.order_id}" />
<table class="borderless-table">
<tr>

<td class="bold-text">Total Amount: </td>
<td class="price">
${$obj->mOrderInfo.total_amount}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Date Created: </td>
<td>
{$obj->mOrderInfo.created_on|date_format:"%Y-%m-%d %T"}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Date Shipped: </td>
<td>
{$obj->mOrderInfo.shipped_on|date_format:"%Y-%m-%d %T"}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Status: </td>
<td>
<select name="status"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} >
{html_options options=$obj->mOrderStatusOptions
selected=$obj->mOrderInfo.status}
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Comments: </td>
<td>
<input name="comments" type="text" size="50"

value="{$obj->mOrderInfo.comments}"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Customer Name: </td>
<td>
<input name="customerName" type="text" size="50"
value="{$obj->mOrderInfo.customer_name}"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Shipping Address: </td>
<td>
<input name="shippingAddress" type="text" size="50"
value="{$obj->mOrderInfo.shipping_address}"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Customer Email: </td>
<td>
<input name="customerEmail" type="text" size="50"
value="{$obj->mOrderInfo.customer_email}"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
</td>
</tr>
</table>
<p>
<input type="submit" name="submitEdit" value="Edit"

{if $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<input type="submit" name="submitUpdate" value="Update"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<input type="submit" name="submitCancel" value="Cancel"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
</p>
<h3>Order contains these products:</h3>
<table class="tss-table">
<tr>
<th>Product ID</th>
<th>Product Name</th>
<th>Quantity</th>
<th>Unit Cost</th>
<th>Subtotal</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mOrderDetails}
<tr>
<td>{$obj->mOrderDetails[i].product_id}</td>
<td>
{$obj->mOrderDetails[i].product_name}
({$obj->mOrderDetails[i].attributes})
</td>
<td>{$obj->mOrderDetails[i].quantity}</td>
<td>${$obj->mOrderDetails[i].unit_cost}</td>
<td>${$obj->mOrderDetails[i].subtotal}</td>
</tr>
{/section}
</table>
</form>
7. Utwórz nowy plik o nazwie admin_order_details.php w folderze prezentacji i zapisz w nim
następujący kod:

<?php
// Presentation tier class that deals with administering order details
class AdminOrderDetails
{
// Public variables available in smarty template
public $mOrderId;
public $mOrderInfo;
public $mOrderDetails;
public $mEditEnabled;
public $mOrderStatusOptions;
public $mLinkToAdmin;
public $mLinkToOrdersAdmin;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Get the back link from session
$this->mLinkToOrdersAdmin = $_SESSION['link_to_orders_admin'];
$this->mLinkToAdmin = Link::ToAdmin();
// We receive the order ID in the query string
if (isset ($_GET['OrderId']))
$this->mOrderId = (int) $_GET['OrderId'];
else
trigger_error('OrderId paramater is required');
$this->mOrderStatusOptions = Orders::$mOrderStatusOptions;
}
// Initializes class members
public function init()
{
if (isset ($_GET['submitUpdate']))
{
Orders::UpdateOrder($this->mOrderId, $_GET['status'],

$_GET['comments'], $_GET['customerName'], $_GET['shippingAddress'],
$_GET['customerEmail']);
}
$this->mOrderInfo = Orders::GetOrderInfo($this->mOrderId);
$this->mOrderDetails = Orders::GetOrderDetails($this->mOrderId);
// Value which specifies whether to enable or disable edit mode
if (isset ($_GET['submitEdit']))
$this->mEditEnabled = true;
else
$this->mEditEnabled = false;
}
}
?>
8. Dodaj fikcyjne zlecenia do bazy danych, a następnie załaduj plik admin.php w przeglądarce. Kliknij
łącze menu ADMINISTRACJA ZAMÓWIEŃ, kliknij przycisk Przejdź, aby wyświetlić niektóre zamówienia,
a następnie kliknij przycisk Wyświetl szczegóły jednego z zamówień. Pojawi się strona administrowania
szczegółami zamówienia, umożliwiająca edycję szczegółów zamówienia, jak wspomniano wcześniej w
tym rozdziale.
Jak to działa: administrowanie szczegółami zamówienia
Dwa pliki, które właśnie napisałeś, admin_order_details.tpl i admin_order_details.php, umożliwiają
przeglądanie i aktualizowanie szczegółów konkretnego zamówienia. Konstruktor klasy
AdminOrderDetails (metoda __construct) zapewnia, że w ciągu zapytania znajduje się parametr
OrderId, ponieważ bez niego ten skomponentowany szablon nie ma sensu:
// Class constructor
public function __construct()
{
// Get the back link from session
$this->mLinkToOrdersAdmin = $_SESSION['link_to_orders_admin'];
$this->mLinkToAdmin = Link::ToAdmin();
// We receive the order ID in the query string
if (isset ($_GET['OrderId']))
$this->mOrderId = (int) $_GET['OrderId'];
else
trigger_error('OrderId paramater is required');

$this->mOrderStatusOptions = Orders::$mOrderStatusOptions;
}
Metoda init() reaguje na działania użytkownika i wywołuje różne metody warstwy biznesowej w celu
realizacji żądań użytkownika. Wypełnia formularz danymi, które otrzymuje z Orders::GetOrderInfo() i
Orders::GetOrderDetails() metody warstwy biznesowej. Element klasy $mEditEnabled wchodzi lub
wychodzi z trybu edycji, w zależności od tego, czy ustawiono parametr submitEdit z ciągu zapytania.
Po przejściu do trybu edycji wszystkie pola tekstowe oraz przyciski Aktualizuj i Anuluj stają się aktywne,
ale przycisk Edytuj jest wyłączony. Odwrotna sytuacja ma miejsce po wyjściu z trybu edycji, co dzieje
się po kliknięciu przycisku Anuluj lub Aktualizuj.
Podsumowanie
W tej części przebyliśmy sporo terenu. W dwóch osobnych etapach wdrożyłeś system przyjmowania
zamówień i ręcznego ich administrowania. Dodałeś przycisk Złóż zamówienie do kontrolki koszyka, aby
umożliwić odwiedzającym zamawianie produktów w koszyku. Zaimplementowano prostą stronę
administrowania zamówieniami, w której administrator witryny może przeglądać i obsługiwać
oczekujące zamówienia. Ponieważ dane o zamówieniach są teraz przechowywane w bazie danych,
możesz wykonywać różne statystyki i obliczenia na podstawie sprzedanych przedmiotów. W kolejnym
rozdziale dowiesz się, jak wdrożyć funkcję dynamicznych rekomendacji produktów, co nie byłoby
możliwe bez danych o zamówieniach przechowywanych w bazie danych.

Zalecenia dotyczące produktów
Jedną z najważniejszych zalet sklepu internetowego w porównaniu do tradycyjnej lokalizacji jest
możliwość dostosowania strony internetowej dla każdego odwiedzającego w oparciu o jego
preferencje lub preferencje oparte na danych zebranych od podobnych odwiedzających. Jeśli Twoja
witryna internetowa wie, jak w sprytny sposób sugerować odwiedzającym dodatkowe produkty, mogą
oni kupić więcej niż początkowo planowali. Niewątpliwie widziałeś już tę strategię w działaniu na wielu
udanych witrynach e-commerce i jest ku temu powód - zwiększa zyski. Tu wdrożysz prosty, ale
skuteczny system rekomendacji produktów w swoim sklepie internetowym TShirtShop.
• Dodaj rekomendacje produktów do stron szczegółów produktu. Rekomendacje te będą promować
dodatkowe produkty, które zostały zamówione razem z danym produktem.
• Dodaj rekomendacje produktów do stron koszyka. Rekomendacje te będą promować produkty, które
zostały zamówione razem z produktami w koszyku.
Wdrożenie tych funkcji nie jest szczególnie trudne, ale znalezienie idealnego mechanizmu
rekomendacji jest zawsze ciekawym zadaniem.
Zwiększanie sprzedaży dzięki dynamicznym rekomendacjom
System rekomendacji produktów możesz wdrożyć na kilka sposobów, w zależności od rodzaju sklepu.
Oto kilka popularnych:
Up-Selling: Up-selling to strategia oferowania konsumentom możliwości zakupu uaktualnienia lub
czegoś dodatkowego w zależności od żądanego zakupu. Być może najsłynniejszy przykład up-sellingu
– „Czy chciałbyś to zwiększyć?” - jest wymieniana klientom, gdy zamawiają posiłek w McDonald's. To
pozornie niewinne pytanie znacznie zwiększa marżę firmy.
Cross-Selling: Cross-selling to praktyka oferowania klientom produktów komplementarnych.
Kontynuując analogię z McDonaldem, kiedy ktoś zamawia hamburgera, zawsze usłyszysz zdanie: „Czy
chciałbyś do tego frytki?” Ponieważ powszechnie wiadomo, że frytki pasują do burgerów, a konsument
zamawia burgera, jest prawdopodobne, że konsument również lubi frytki – sama wzmianka o frytkach
może wygenerować nową sprzedaż.
Wyróżnione produkty na stronie głównej: TShirtShop umożliwia już administratorowi witryny wybór
produktów prez
Tu wdrożysz dynamiczny system rekomendacji obejmujący zarówno strategie up-sellingowe, jak i
cross-sellingowe. Ponieważ w tym momencie TShirtShop zachowuje, które produkty zostały
sprzedane, zaimplementujesz „klienci, którzy kupili ten produkt kupili również . . ”. w tym rozdziale.
Ten system ma tę zaletę, że nie wymaga ręcznej konserwacji. Nasza strona automatycznie pomoże
nam zwiększyć nasze zyski bez dalszej interwencji! Jak wspomniano wcześniej, wdrożymy system
dynamicznych rekomendacji w koszyku odwiedzającego oraz na stronie szczegółów produktu. Po
dodaniu nowych bitów do sklepu, strona szczegółów produktu będzie zawierać listę rekomendacji
produktów na dole strony, jak pokazano na rysunku .

Strona koszyka na zakupy otrzymuje podobny dodatek, jak pokazano na rysunku.

Wybór rekomendacji z bazy danych
Wyzwanie techniczne związane z implementacją nowej funkcji polega na pisaniu zapytań do bazy
danych, które zwracają rekomendacje produktów. Pisanie zapytania SELECT, które wyszukuje
produkty, które zostały zamówione razem z innym produktem (w celu wygenerowania rekomendacji
produktowych) lub z innym zestawem produktów (w celu wygenerowania rekomendacji koszyka), nie
jest zbyt skomplikowane ale też nie trywialne. Zacznijmy od rekomendacji produktów. Musisz
dowiedzieć się, jakie inne produkty kupili klienci, którzy kupili produkt, dla którego wyliczasz
rekomendacje (innymi słowy, określ informację „klient, który kupił ten produkt, kupił również…”).
Nasza tabela order_detail zawiera dane dla każdego z naszych zamówień. Aby określić, jakie inne
produkty zostały zamówione razem z konkretnym produktem, połączylibyśmy dwa wystąpienia tabeli
order_detail w ich polach order_id. Łączenie wielu instancji jednej tabeli jest jak łączenie niezależnych
tabel danych zawierających te same dane (przejrzyj sekcję „Łączenie tabel danych” w rozdziale 5, aby
szybko przypomnieć sobie temat łączeń tabel). Łączymy dwa wystąpienia order_detail — które
nazwaliśmy od1 i od2 — w ich polach order_id i filtrujemy według wartości product_id w od1 dla
produktu, którego szukamy. W ten sposób po stronie od2 relacji będziemy mieć wszystkie produkty,
które zostały zamówione w zamówieniach, które zawierają również produkt, który filtrujemy. Aby
łatwiej to zrozumieć, spójrz na diagram na rysunku.

Na diagramie mamy dwa zamówienia (1 i 2), z których każde ma trzy produkty (odpowiednio 1, 2, 3 i
2, 5, 7). Śledząc zależność między od1 i od2 widać, że dość łatwo jest znaleźć, jakie produkty zostały
zamówione z konkretnym produktem.
Zobaczmy, jak możemy zaimplementować tę relację z kodem SQL. Poniższe zapytanie pobiera
wszystkie produkty, które zostały zamówione razem z produktem zidentyfikowanym przez product_id
równy 4:
SELECT od2.product_id
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2
ON od1.order_id = od2.order_id
WHERE od1.product_id = 4;
Ten kod zwraca długą listę produktów, która obejmuje produkt o identyfikatorze produktu równym 4,
na przykład ten:

Ten wynik jest dobry na początek, ale nie jest idealny. Po pierwsze, pomocne byłoby posortowanie listy
produktów według częstotliwości zamawiania produktów wraz z naszym produktem. Im więcej razy
dwa produkty są zamawiane razem, tym lepsza będzie rekomendacja sprzedaży krzyżowej. Za chwilę
pokażemy, jak sobie z tym poradzić. Po drugie, lista nie powinna zawierać produktu, dla którego
wyliczamy rekomendacje; zostało już zamówione. Ten problem jest prosty do rozwiązania, dodając
jeszcze jedną regułę do klauzuli WHERE:
WHERE clause:
SELECT od2.product_id
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2
ON od1.order_id = od2.order_id
WHERE od1.product_id = 4 AND od2.product_id != 4;
Nic dziwnego, że wykonując to zapytanie otrzymujesz listę produktów podobną do poprzedniej, z tą
różnicą, że nie zawiera już produktu o identyfikatorze product_id równym 4:

Teraz lista zwracanych produktów jest znacznie krótsza, ale zawiera wiele wpisów dla kilku produktów
(produkty, które zostały zamówione w kilku zamówieniach, które również zawierają identyfikator
produktu 4). Aby uzyskać najtrafniejsze rekomendacje, musimy dowiedzieć się, które produkty
pojawiają się na tej liście częściej. Robimy to, grupując wyniki poprzedniego zapytania według
identyfikatora produktu i sortując w porządku malejącym według tego, ile razy każdy produkt pojawia
się na liście (liczba ta jest podana w kolumnie obliczonej rangi w poniższym fragmencie kodu):
SELECT od2.product_id, COUNT(od2.product_id) AS rank
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2
ON od1.order_id = od2.order_id
WHERE od1.product_id = 4 AND od2.product_id != 4
GROUP BY od2.product_id

ORDER BY rank DESC;
* Wskazówka : Umieszczenie spacji między COUNT a następującym wyrażeniem powoduje, że MySQL
generuje błąd, więc bądź ostrożny.
Zapytanie zwraca teraz listę z produktami o najwyższym rankingu wymienionymi jako pierwsze:

Jeśli nie potrzebujesz widzieć rangi, możesz przepisać to zapytanie za pomocą funkcji agregującej
COUNT bezpośrednio w klauzuli ORDER BY. Możesz również użyć słowa kluczowego LIMIT, aby określić,
ile rekordów Cię interesuje. Jeśli chcesz otrzymać pięć pierwszych produktów z listy, to zapytanie
załatwia sprawę:
SELECT od2.product_id
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2
ON od1.order_id = od2.order_id
WHERE od1.product_id = 4 AND od2.product_id != 4
GROUP BY od2.product_id
ORDER BY COUNT(od2.product_id) DESC
LIMIT 5;
Wyniki tego zapytania to

* Uwaga : Pamiętaj, że możesz uzyskać różne wyniki, jeśli spróbujesz tego zapytania przy użyciu swojej
bazy danych, nawet jeśli masz te same dane, co my. Jeśli kryteria sortowania określone za pomocą
funkcji ORDER BY nie są wystarczająco szczegółowe, aparat bazy danych wybiera najwygodniejszą dla
siebie metodę sortowania, co w rzeczywistości oznacza, że otrzymujesz rekordy, które są najszybsze i
najłatwiejsze do pobrania przez bazę danych. Na przykład, jeśli chodzi o poprzednie zapytanie, widać,
że istnieje pięć identyfikatorów produktów, dla których ranga wynosi 1 (12, 14, 23, 25, 28). Kiedy

wykonaliśmy zapytanie w naszej testowej bazie danych, otrzymaliśmy 23 i 25, ale Twoja baza danych
może „preferować” inne produkty. Aby uzyskać rekomendacje produktowe, jedynym kryterium, które
nas interesuje, jest wyliczana przez nas ranga; gdy mamy wiele produktów o tej samej randze, można
pozwolić, aby baza wybrała za nas.
Ponieważ ta lista liczb nie ma większego sensu dla ludzkiego oka, warto również poznać nazwę i opis
polecanych produktów. Poniższe zapytanie wyodrębnia nazwy, łącząc listę zalecanych identyfikatorów
produktów z tabelą produktów:
SELECT od2.product_id, od2.product_name
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2 ON od1.order_id = od2.order_id
JOIN product p ON od2.product_id = p.product_id
WHERE od1.product_id = 4 AND od2.product_id != 4
GROUP BY od2.product_id
ORDER BY COUNT(od2.product_id) DESC
LIMIT 5;
Na podstawie danych z poprzednich fikcyjnych wyników to zapytanie zwraca coś takiego:

Alternatywnie możesz chcieć obliczyć rekomendacje produktów tylko na podstawie danych z
zamówień złożonych w ciągu ostatnich n dni. W tym celu potrzebne jest dodatkowe sprzężenie z tabelą
zamówień, która zawiera pole created_on. Poniższe zapytanie oblicza rekomendacje produktów na
podstawie zamówień złożonych w ciągu ostatnich 30 dni:
SELECT od2.product_id, od2.product_name
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2 ON od1.order_id = od2.order_id
JOIN orders o ON od1.order_id = o.order_id
WHERE od1.product_id = 4 AND od2.product_id != 4
AND DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY) < o.created_on
GROUP BY od2.product_id
ORDER BY COUNT(od2.product_id) DESC
LIMIT 5;

* Uwaga : W tej chwili nie będziemy używać tej sztuczki w TShirtShop, ale ważne jest, aby o tym
pamiętać. Z biegiem czasu, w miarę jak sprzedajesz coraz więcej za pośrednictwem swojej strony,
będziesz musiał ograniczyć liczbę zamówień, które są wykorzystywane do obliczania rekomendacji - w
przeciwnym razie Twoje rekomendacje będą nie tylko datowane, ale będą obliczane na coraz
większych zestawach danych.
Taka sytuacja zmniejsza skuteczność rekomendacji i odbija się na wydajności witryny. W końcu czy
naprawdę chcemy polecić świąteczne koszulki w maju? A jak Twoi kupujący będą się czuć, że musieli
czekać, aż Twój serwer będzie łamał się na przestarzałych rekomendacjach? Można się założyć, że
zaczną całkowicie ignorować twoje zalecenia, jeśli są zbyt często nieistotne. Jeśli zdecydujesz się
skorzystać z tej techniki, dodanie indeksu w polu created_on zwiększy wydajność zapytania podczas
uzyskiwania rekomendacji koszyka na zakupy stosujemy w zasadzie tę samą technikę, co w przypadku
rekomendacji pojedynczych produktów, z wyjątkiem tego, że dodajemy składnik koszyka na zakupy.
Zamiast pozyskiwać produkty, które zostały zamówione razem z innym produktem, otrzymujemy
produkty, które zostały zamówione razem z dowolnym produktem z koszyka. Jest to rzeczywiście
bardziej złożona kalkulacja, ale zwrot z inwestycji czasowej jest tego wart dla potencjalnej dodatkowej
sprzedaży! Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przed napisaniem kodu, jest to, że nasza
proponowana implementacja jest jedną z wielu możliwych. Generalnie w programowaniu, a
szczególnie w świecie SQL, rezultat można osiągnąć na wiele sposobów. Zapytanie zwracające
rekomendacje produktów można przepisać na wiele sposobów, z których najbardziej oczywistym jest
użycie podzapytań zamiast łączenia tabel. Wdrażamy logikę warstwy danych, którą właśnie
wyjaśniliśmy, w dwóch procedurach składowanych: catalog_get_recommendations i
shopping_cart_get_recommendations. Oprócz zapytań przedstawionych wcześniej, procedury
składowane będą również pobierać nazwy i opisy produktów, które należy wyświetlić
odwiedzającemu.
Ćwiczenie: Dodawanie procedur przechowywanych rekomendacji produktów
1. Użyj phpMyAdmin, aby utworzyć procedurę składowaną opisaną w poniższych krokach. Nie
zapomnij ustawić ogranicznika $$ przed wykonaniem kodu na każdym kroku.
2. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_get_recommendations w bazie
danych sklepu tshirtshop:
-- Create catalog_get_recommendations stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_recommendations(
IN inProductId INT, IN inShortProductDescriptionLength INT)
BEGIN
PREPARE statement FROM
"SELECT od2.product_id, od2.product_name,
IF(LENGTH(p.description) <= ?, p.description,
CONCAT(LEFT(p.description, ?), '...')) AS description
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2 ON od1.order_id = od2.order_id
JOIN product p ON od2.product_id = p.product_id

WHERE od1.product_id = ? AND
od2.product_id != ?
GROUP BY od2.product_id
ORDER BY COUNT(od2.product_id) DESC
LIMIT 5";
SET @p1 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p2 = inProductId;
EXECUTE statement USING @p1, @p1, @p2, @p2;
END$$
3.
Wykonaj
następujący
kod,
który
utworzy
procedurę
shopping_cart_get_recommendations w Twojej bazie danych tshirtshop:
-- Create shopping_cart_get_recommendations stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_get_recommendations(
IN inCartId CHAR(32), IN inShortProductDescriptionLength INT)
BEGIN
PREPARE statement FROM
"-- Returns the products that exist in a list of orders
SELECT od1.product_id, od1.product_name,
IF(LENGTH(p.description) <= ?, p.description,
CONCAT(LEFT(p.description, ?), '...')) AS description
FROM order_detail od1
JOIN order_detail od2
ON od1.order_id = od2.order_id
JOIN product p
ON od1.product_id = p.product_id
JOIN shopping_cart
ON od2.product_id = shopping_cart.product_id
WHERE shopping_cart.cart_id = ?
-- Must not include products that already exist
-- in the visitor's cart
AND od1.product_id NOT IN

przechowywaną

(-- Returns the products in the specified
-- shopping cart
SELECT product_id
FROM shopping_cart
WHERE cart_id = ?)
-- Group the product_id so we can calculate the rank
GROUP BY od1.product_id
-- Order descending by rankORDER BY COUNT(od1.product_id) DESC
LIMIT 5";
SET @p1 = inShortProductDescriptionLength;
SET @p2 = inCartId;
EXECUTE statement USING @p1, @p1, @p2, @p2;
END$$
Jak to działa: Pobieranie rekomendacji produktów z bazy danych
Procedury składowane, które właśnie napisałeś, stosują po prostu techniki, których nauczyłeś się w
pierwszej części rozdziału. W innych wydaniach tej książki (wykorzystujących PostgreSQL i SQL Server)
w tym miejscu przedstawiliśmy również alternatywne implementacje tych procedur składowanych,
które wykorzystywały podzapytania zamiast łączenia tabel w celu uzyskania niezbędnych danych. W
MySQL użycie podzapytań nie jest możliwe ze względu na pewne ograniczenia używania LIMITu, które
są udokumentowane pod adresem http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/subquery-errors.html.
Jeśli nowsze wersje MySQL rozwiążą te problemy, gdy wydajność stanie się problemem, możesz
rozważyć wykonanie testów przy użyciu przepisanych wersji tych procedur składowanych. W
niektórych przypadkach wersje korzystające z podzapytań oferują lepszą wydajność.
Wdrażanie rekomendacji dotyczących produktów i koszyka
W poniższym ćwiczeniu napiszesz kod dla warstw biznesowych i prezentacyjnych systemu
rekomendacji produktów. Warstwa biznesowa systemu rekomendacji produktów składa się z dwóch
metod o nazwie GetRecommendations. Jeden z nich znajduje się w klasie Catalog i pobiera
rekomendacje dla strony szczegółów produktu, a drugi znajduje się w klasie ShoppingCart i pobiera
rekomendacje do wyświetlenia w koszyku odwiedzającego.
Ćwiczenie: Wdrażanie zaleceń dotyczących produktów i koszyka
1. Dodaj następującą metodę do klasy Catalog w pliku business/catalog.php:
// Get product recommendations
public static function GetRecommendations($productId)
{
// Build the SQL query

$sql = 'CALL catalog_get_recommendations(
:product_id, :short_product_description_length)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId,
':short_product_description_length' =>
SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
2. Otwórz plik shopping_cart.php znajdujący się w folderze biznesowym i dodaj następujący kod:
// Get product recommendations for the shopping cart
public static function GetRecommendations()
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_get_recommendations(
:cart_id, :short_product_description_length)';
// Build the parameters array
$params = array (':cart_id' => self::GetCartId(),
':short_product_description_length' =>
SHORT_PRODUCT_DESCRIPTION_LENGTH);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
3. Teraz aktualizujemy warstwę prezentacji, modyfikując szablony składowe produktu i cart_details,
aby wyświetlić rekomendacje produktów. Otwórz plik Presentation/product.php i dodaj członka o
nazwie $mRecommendations do klasy Product:
// Public variables to be used in Smarty template
public $mProduct;
public $mProductLocations;
public $mLinkToContinueShopping;
public $mLocations;
public $mEditActionTarget;

public $mShowEditButton;
public $mRecommendations;
4. Następnie musisz pobrać dane rekomendowanych produktów w $mRecommendations i utworzyć
linki do ich stron produktów. Zmodyfikuj metodę init() klasy Product, jak pokazano tutaj:
$this->mLocations = Catalog::GetProductLocations($this->_mProductId);
// Create the Add to Cart link
$this->mProduct['link_to_add_product'] =
Link::ToCart(ADD_PRODUCT, $this->_mProductId);
// Get product recommendations
$this->mRecommendations =
Catalog::GetRecommendations($this->_mProductId);
// Create recommended product links
for ($i = 0; $i < count($this->mRecommendations); $i++)
$this->mRecommendations[$i]['link_to_product'] =
Link::ToProduct($this->mRecommendations[$i]['product_id']);
// Build links for product departments and categories pages
for ($i = 0; $i < count($this->mLocations); $i++)
{
5. Aby zakończyć wdrażanie systemu rekomendacji dla strony szczegółów produktu, musimy
zaktualizować
szablon
product.tpl.
Dodaj
następujące
wiersze
na
końcu
prezentacji/templates/product.tpl. Następnie możesz załadować TShirtShop i załadować stronę
szczegółów produktu. Jeśli ten produkt został zamówiony z innymi produktami, pojawią się na liście
rekomendacji.
{if $obj->mRecommendations}
<h2>Customers who bought this also bought:</h2>
<ol>
{section name=m loop=$obj->mRecommendations}
<li>
{strip}
<a href="{$obj->mRecommendations[m].link_to_product}">
{$obj->mRecommendations[m].product_name}
</a>
{/strip}

<span class="list"> - {$obj->mRecommendations[m].description}</span>
</li>
{/section}
</ol>
{/if}
6. Otwórz tshirtshop.css i dodaj następujący styl:
.list { color: #000000; }
7. Teraz zmodyfikujmy szablon z komponentami cart_details, aby wyświetlać rekomendacje
produktów na stronie koszyka. Otwórz cart_details.php znajdujący się w folderze prezentacji, aby
dodać element $mRecommendation do klasy CartDetails:
<?php
// Class that deals with managing the shopping cart
class CartDetails
{
// Public variables available in smarty template
public $mCartProducts;
public $mSavedCartProducts;
public $mTotalAmount;
public $mIsCartNowEmpty = 0; // Is the shopping cart empty?
public $mIsCartLaterEmpty = 0; // Is the 'saved for later' list empty?
public $mLinkToContinueShopping;
public $mUpdateCartTarget;
public $mRecommendations;
8. Następnie musisz pobrać dane rekomendowanych produktów w $mRecommendations i utworzyć
linki do ich stron produktów. Dodaj podświetlony fragment kodu na końcu metody init():
for ($i = 0; $i < count($this->mSavedCartProducts); $i++)
{
$this->mSavedCartProducts[$i]['move'] =
Link::ToCart(MOVE_PRODUCT_TO_CART,
$this->mSavedCartProducts[$i]['item_id']);
$this->mSavedCartProducts[$i]['remove'] =
Link::ToCart(REMOVE_PRODUCT,

$this->mSavedCartProducts[$i]['item_id']);
}
// Get product recommendations for the shopping cart
$this->mRecommendations =
ShoppingCart::GetRecommendations();
// Create recommended product links
for ($i = 0; $i < count($this->mRecommendations); $i++)
$this->mRecommendations[$i]['link_to_product'] =
Link::ToProduct($this->mRecommendations[$i]['product_id']);
}
}
?>
9. Na koniec zaktualizuj szablon cart_details, aby wyświetlić listę rekomendacji. Dodaj następujące
wiersze na końcu prezentacji/templates/cart_details.tpl:
{if $obj->mRecommendations}
<h2>Customers who bought this also bought:</h2>
<ol>
{section name=m loop=$obj->mRecommendations}
<li>
{strip}
<a href="{$obj->mRecommendations[m].link_to_product}">
{$obj->mRecommendations[m].product_name}
</a>
{/strip}
<span class="list"> - {$obj->mRecommendations[m].description}</span>
</li>
{/section}
</ol>
{/if}
10. Załaduj TShirtShop, złóż zamówienia, a następnie sprawdź strony szczegółów produktu i koszyka;
wyświetlają rekomendacje na podstawie zamówionych produktów! Wyniki powinny wyglądać tak, jak
na rysunkach 15-1 i 15-2 pokazanych wcześniej w tym rozdziale.

* Uwaga :Pamiętaj, aby złożyć niektóre zamówienia testowe, które zawierają wiele produktów, aby
zapewnić mechanizmowi rekomendacji pewne dane do pracy.
Podsumowanie
Pokazywanie rekomendacji produktów to świetny sposób na zachęcenie do sprzedaży i udało nam się
wdrożyć tę funkcjonalność w tym krótkim rozdziale. Największym wyzwaniem było zbudowanie
zapytania SQL, które pobiera listę rekomendowanych produktów, a my krok po kroku
przeanalizowaliśmy sposób jej tworzenia. Nasza strona jest gotowa do zwiększenia sprzedaży bez
dalszych wysiłków z naszej strony! W następnym rozdziale wejdziemy w III fazę rozwoju, dodając
kolejną usługę dla naszych klientów (i nas) - funkcjonalność kont klientów.

Zarządzanie danymi klienta
Do tej pory zbudowałeś prostą, ale funkcjonalną witrynę i zintegrowałeś ją z PayPal w celu
przyjmowania płatności i potwierdzania zamówień. W trzeciej fazie rozwoju posuniesz się nieco dalej.
Odcinając PayPal od procesu zamawiania, możesz uzyskać znacznie lepszą kontrolę, a także obniżyć
koszty ogólne. Nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać, ale musisz uważać, aby robić
wszystko dobrze. Położymy podwaliny pod to, wdrażając system kont klientów. Aby witryny handlu
elektronicznego były bardziej przyjazne dla użytkownika, zwykle przechowujesz dane, takie jak numery
kart kredytowych w bazie danych, dzięki czemu użytkownicy nie muszą ponownie wpisywać tych
informacji za każdym razem, gdy składają zamówienie. System kont klienta, który wdrożysz, będzie
przechowywać te informacje i zawierać wszystkie strony internetowe wymagane do wprowadzenia
takich danych. Oprócz wdrożenia tych stron internetowych musimy wziąć pod uwagę kilka innych
czynników. Po pierwsze, umieszczanie numerów kart kredytowych, dat ważności i innych ważnych
informacji w bazie danych w postaci zwykłego tekstu nie jest idealne, ponieważ stwarza ryzyko
kradzieży tych danych w przypadku włamania na serwer. Może to nastąpić zdalnie lub może zostać
popełnione przez osoby w naszej organizacji. Oprócz wymuszania restrykcyjnej polityki dostępu do
takich danych, o wiele łatwiej może być po prostu szyfrowanie poufnych informacji i pobieranie ich
programowo, gdy jest to wymagane. Stworzymy bibliotekę bezpieczeństwa, aby ułatwić tę
funkcjonalność. Po drugie, bezpieczna komunikacja jest ważna, ponieważ będziesz przechwytywać
poufne informacje, takie jak dane karty kredytowej, za pośrednictwem Internetu. Nie możemy po
prostu stworzyć formularza, aby ludzie mogli uzyskać dostęp przez HTTP i pozwolić im na przesłanie go
do nas, ponieważ informacje mogą zostać przechwycone. Zamiast tego użyjemy SSL przez połączenia
HTTPS. Przeniesiemy aplikację TShirtShop do punktu, w którym będziemy mogli zaimplementować
potok zamówień zaplecza . Tu dowiesz się, jak
• Przechowywać konta klientów
• Wdrażać klasy bezpieczeństwa
• Dodaj waćfunkcjonalność kont klientów do TShirtShop
• Utworzyć stronę kasy
Przechowywanie kont klientów
Funkcjonalność konta klienta w witrynach internetowych można obsługiwać na wiele sposobów.
Ogólnie jednak metody mają następujące cechy:
• Klienci logują się, aby uzyskać dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny internetowej.
• Po zalogowaniu aplikacja internetowa zapamiętuje klienta do momentu wylogowania się klienta
(albo ręcznie za pomocą łącza Wyloguj lub automatycznie w przypadku wygaśnięcia sesji lub
wystąpienia błędu serwera).
• Wszystkie bezpieczne strony w aplikacji internetowej muszą sprawdzić, czy klient jest zalogowany
przed zezwoleniem na dostęp.
Najpierw przyjrzymy się ogólnym szczegółom implementacji witryny e-commerce TShirtShop.
Schemat konta klienta TShirtShop
Prostym sposobem ustalenia, czy klient jest zalogowany, jest przechowywanie identyfikatora klienta w
stanie sesji. Następnie możesz sprawdzić, czy wartość jest obecna na początku zabezpieczonych stron
i ostrzec użytkownika, jeśli nie. Sam formularz logowania może następnie uwierzytelnić użytkownika i

zapisać wartość w stanie sesji, jeśli się powiedzie, gotowa do późniejszego pobrania. Aby wylogować
użytkownika, wystarczy usunąć identyfikator ze stanu sesji. Aby się zalogować, klient musi podać
nazwę użytkownika (użyjemy tutaj adresu e-mail klienta, ponieważ gwarantujemy, że jest unikalny)
oraz hasło. Wysyłanie tych informacji przez Internet jest delikatną kwestią, ponieważ osoby trzecie
mogą je podsłuchiwać i przechwytywać. W dalszej części tego rozdziału przyjrzymy się, jak umożliwić
bezpieczną komunikację przez Internet. Na razie jednak skoncentrujemy się na stronie
uwierzytelniania, na którą nie ma wpływu rodzaj połączenia używanego do przesyłania adresu e-mail i
hasła klienta. Kolejna kwestia związana z bezpieczeństwem dotyczy przechowywania haseł
użytkowników. To nie jest dobry pomysł aby przechowywać hasła użytkowników w swojej bazie danych
w postaci zwykłego tekstu, ponieważ te informacje są potencjalnym celem ataku. Zamiast tego należy
przechowywać tak zwany skrót hasła. Skrót to unikalny ciąg reprezentujący hasło, którego nie można
przekonwertować na samo hasło. Aby zweryfikować hasło wprowadzone przez użytkownika, wystarczy
wygenerować skrót dla wprowadzonego hasła i porównać go z hashem zapisanym w Twojej bazie
danych. Jeśli skróty są zgodne, to wprowadzone hasła również się zgadzają, dzięki czemu możesz mieć
pewność, że klient jest autentyczny. Prowadzi to do kolejnego ważnego zadania — musisz zapewnić
sposób rejestracji dla nowych użytkowników. Wynikiem rejestracji jest dodanie nowego klienta do
Twojej bazy danych, w tym informacje o nazwie użytkownika i hashu hasła. Aby wdrożyć ten schemat
w swojej aplikacji, wykonaj następujące zadania:
• Utwórz dwie nowe tabele bazy danych, pierwszą o nazwie klient do przechowywania szczegółów
klienta, a drugą o nazwie region_dostawy do przechowywania możliwych regionów wysyłki, w których
może przebywać klient.
• Zaimplementuj powiązane metody w warstwach danych i biznesowych, które dodają, modyfikują i
pobierają informacje z klienta i regionu_wysyłki.
• Zmodyfikuj skomponentowany szablon cart_details, który będzie teraz przekierowywał użytkownika
do strony kasy, która zostanie zaimplementowana w nowym skomponentowanym szablonie o nazwie
kasa_informacje.
• Utwórz złożony szablon logowania klienta o nazwie customer_login.
• Utwórz złożony szablon do rejestracji klienta lub do edycji podstawowych danych konta o nazwie
customer_details.
• Utwórz złożony szablon o nazwie customer_credit_card, który umożliwia klientom wprowadzanie
danych karty kredytowej.
• Utwórz złożony szablon o nazwie adres_klienta, aby klienci mogli wpisać adres wysyłkowy.
Tworzenie tabel klientów i regionów dostawy
Teraz możesz utworzyć tabele customer i shipping_region, wykonując czynności opisane w następnym
ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Tworzenie tabel bazy danych
1. Załaduj phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytania SQL.
2. Wykonaj ten kod, który utworzy tabelę shipping_region w Twojej bazie danych tshirtshop:
-- Create shipping_region table
CREATE TABLE `shipping_region` (

`shipping_region_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`shipping_region` VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`shipping_region_id`)
);
3. Teraz dodaj wartości „Proszę wybrać”, „USA/Kanada”, „Europa” i „Reszta świata” do tabeli
shipping_region. Pole „Wybierz” powinno zawsze mieć wartość shipping_region_id równą 1 — to
ważne! Wykonaj następujący kod SQL, aby dodać wymienione wartości do tabeli shipping_region:
-- Populate shipping_region table
INSERT INTO `shipping_region` (`shipping_region_id`, `shipping_region`) VALUES
(1, 'Please Select') , (2, 'US / Canada'),
(3, 'Europe'), (4, 'Rest of World');
4. Wykonaj następujący kod, który utworzy tabelę klientów w Twojej bazie danych tshirtshop:
CREATE TABLE `customer` (
`customer_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` VARCHAR(50) NOT NULL,
`email` VARCHAR(100) NOT NULL,
`password` VARCHAR(50) NOT NULL,
`credit_card` TEXT,
`address_1` VARCHAR(100),
`address_2` VARCHAR(100),
`city` VARCHAR(100),
`region` VARCHAR(100),
`postal_code` VARCHAR(100),
`country` VARCHAR(100),
`shipping_region_id` INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
`day_phone` VARCHAR(100),
`eve_phone` VARCHAR(100),
`mob_phone` VARCHAR(100),
PRIMARY KEY (`customer_id`),
UNIQUE KEY `idx_customer_email` (`email`),
KEY `idx_customer_shipping_region_id` (`shipping_region_id`)
);

Informacje o kartach kredytowych klientów będą przechowywane w zaszyfrowanym formacie, aby nikt
nie miał dostępu do tych informacji. Jednak w przeciwieństwie do haseł, musisz mieć możliwość
pobrania tych informacji o karcie kredytowej, gdy jest to wymagane przez potok zamówienia, więc nie
możesz po prostu użyć skrótu (algorytm skrótu jest jednokierunkowy). Zaimplementujesz funkcję
szyfrowania danych karty kredytowej przy użyciu kilku klas poziomów biznesowych, które zobaczysz
dalej.
Wdrażanie klas bezpieczeństwa
Jak dotąd dwa obszary wymagają funkcji bezpieczeństwa:
• Haszowanie hasła
• Szyfrowanie kart kredytowych
Oba te zadania są wykonywane przez klasy warstwy biznesowej, które zapiszesz w katalogu
biznesowym w następujących plikach: password_hasher.php: Zawiera klasę PasswordHasher, która
zawiera statyczną metodę Hash(), która zwraca wartość skrótu podanego hasła . secure_card.php:
Zawiera klasę SecureCard, która reprezentuje kartę kredytową. Ta klasa może być dostarczana z
informacjami o karcie kredytowej, które są następnie dostępne w postaci zaszyfrowanego formatu. Ta
klasa może również pobierać zaszyfrowane dane kart kredytowych i zapewniać dostęp do
odszyfrowanych informacji.
symmetric_crypt.php: Zawiera klasę SymmetricCrypt, która jest używana przez SecureCard do
szyfrowania i deszyfrowania danych. Oznacza to, że jeśli kiedykolwiek będziesz chciał zmienić metodę
szyfrowania, musisz zmodyfikować kod tylko tutaj, pozostawiając nietkniętą klasę SecureCard.
Najpierw przyjrzymy się kodowi haszowania, a następnie szyfrowaniu.
Implementacja funkcji haszującej w warstwie biznesowej
Haszowanie to sposób, dzięki któremu można uzyskać unikalną wartość reprezentującą obiekt.
Algorytm używany do konwersji źródłowej tablicy bajtów na zaszyfrowaną tablicę bajtów jest różny.
Najczęściej używanym algorytmem mieszającym jest Message Digest 5 (MD5, inna nazwa
wygenerowanego kodu skrótu), który generuje 128-bitową wartość skrótu. Niestety wiele rodzajów
ataków opiera się na słownikach słownych skonstruowanych przeciwko haszom MD5. Innym
popularnym algorytmem haszującym jest Secure Hash Algorithm (SHA1), który generuje 160-bitową
wartość skrótu. Ogólnie przyjmuje się, że SHA1 jest bezpieczniejszy (choć wolniejszy) niż MD5.
Wikipedia zawiera bardzo przydatne strony dokumentacji dotyczące tych funkcji mieszających. W
implementacji TShirtShop użyjemy SHA1, chociaż łatwo to zmienić, jeśli wolisz inny algorytm. Teraz
zaimplementujemy klasę PasswordHasher w poniższym ćwiczeniu.
Ćwiczenie: Implementacja klasy PasswordHasher
Aby zaimplementować klasę PasswordHasher, wykonaj następujące kroki:
1. Dodaj następujący wiersz na końcu include/config.php. Definiuje to losową wartość (możesz ją
zmienić), którą należy dodać do haseł przed ich zahaszowaniem.
// Random value used for hashing
define('HASH_PREFIX', 'K1-');
2. Utwórz nowy plik o nazwie password_hasher.php w folderze business i zapisz w nim klasę
PasswordHasher:

<?php
class PasswordHasher
{
public static function Hash($password, $withPrefix = true)
{
if ($withPrefix)
$hashed_password = sha1(HASH_PREFIX . $password);
else
$hashed_password = sha1($password);
return $hashed_password;
}
}
?>
3. Następnie napisz prostą stronę testową, aby przetestować klasę PasswordHasher. Utwórz nowy plik
o nazwie test_hasher.php w folderze tshirtshop z następującym kodem:
<?php
if (isset ($_GET['to_be_hashed']))
{
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'password_hasher.php';
$original_string = $_GET['to_be_hashed'];
echo 'The hash of "' . $original_string . '" is ' .
PasswordHasher::Hash($original_string, false);
echo '<br />';
echo '... and the hash of "' . HASH_PREFIX . $original_string .
'" (secret prefix concatenated with password) is ' .
PasswordHasher::Hash($original_string, true);
}
?>
<br /><br />
<form action="test_hasher.php">

Write your password:
<input type="text" name="to_be_hashed" /><br />
<input type="submit" value="Hash it" />
</form>
4. Załaduj test_hasher.php w ulubionej przeglądarce, wprowadź hasło do hasza i podziwiaj wyniki, jak
pokazano na rysunku

Jak to działa: funkcja haszująca
Kod w klasie PasswordHasher jest dość prosty. Domyślnie statyczna metoda Hash() zwraca skrót ciągu
reprezentującego tajny przedrostek połączony z hasłem. Być może zastanawiasz się, o co chodzi w
tajnym prefiksie. Jak można się domyślić, ma to związek z bezpieczeństwem. Jeśli twoja baza danych
zostanie skradziona, złodziej może spróbować dopasować zaszyfrowane wartości haseł do dużego
słownika zaszyfrowanych wartości, który wygląda mniej więcej tak:
słowo1 .... sha1(słowo1)
słowo2 .... sha1(słowo2)
...
słowo10000 .... sha1(słowo10000)
Jeśli dwie wartości skrótu są zgodne, oznacza to, że oryginalne ciągi (które w naszym przypadku są
hasłami klientów) również pasują. Dołączenie tajnego prefiksu do hasła przed zaszyfrowaniem
zmniejsza ryzyko ataków słownikowych na bazę danych zaszyfrowanych haseł, ponieważ wynikowy
zaszyfrowany ciąg (tajny prefiks + hasło) jest mniej prawdopodobny w dużym słowniku par „hasło wartość skrótu”. Strona test_hasher.php testuje twoją nowo utworzoną klasę PasswordHasher.
Uwaga : Można również obsłużyć haszowanie na poziomie bazy danych za pomocą funkcji szyfrowania
MySQL PASSWORD(), MD5() i SHA1(). Na przykład możesz wykonać następującą instrukcję MySQL, aby
zobaczyć działanie funkcji MySQL SHA1():
SELECT SHA1('wolność');
Oczywiście, gdy polegasz na funkcji haszowania MySQL, hasła są przesyłane w „zwykłym formacie” do
twojego serwera MySQL, więc jeśli serwer MySQL znajduje się w innej sieci (co jest jednak mało
prawdopodobne), musisz zabezpieczyć połączenie między twoim serwerem WWW i serwer MySQL za

pomocą połączeń SSL. Możesz tego uniknąć, obsługując hashowanie w kodzie PHP, co zapewnia
również lepszą przenośność, ponieważ nie opiera się na MySQL. Więcej informacji na temat funkcji
szyfrowania MySQL można znaleźć w podręczniku pod adresem :
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/encryption-functions.html.
Implementacja funkcji szyfrowania w warstwie biznesowej
Szyfrowanie ma wiele kształtów i rozmiarów i nadal jest gorącym tematem. Nie ma ostatecznego
rozwiązania dotyczącego szyfrowania danych, chociaż istnieje wiele porad na ten temat. Ogólnie rzecz
biorąc, dwie formy szyfrowania są następujące:
Szyfrowanie symetryczne: pojedynczy klucz jest używany zarówno do szyfrowania, jak i
odszyfrowywania danych.
Szyfrowanie asymetryczne: Do szyfrowania i odszyfrowywania danych używane są oddzielne klucze.
Klucz szyfrowania jest powszechnie znany jako klucz publiczny i każdy może go używać do szyfrowania
informacji. Klucz deszyfrujący jest znany jako klucz prywatny, ponieważ może być używany tylko do
odszyfrowywania danych, które zostały zaszyfrowane przy użyciu klucza publicznego. Klucz
szyfrowania (klucz publiczny) i klucz deszyfrujący (klucz prywatny) są matematycznie powiązane i
zawsze są generowane parami. Klucza publicznego i prywatnego nie można uzyskać od siebie. Jeśli
masz parę klucz publiczny/prywatny, możesz wysłać klucz publiczny stronom, które muszą zaszyfrować
informacje za Ciebie. Będziesz jedyną osobą, która zna klucz prywatny powiązany z tym kluczem
publicznym, a tym samym jedyną w stanie odszyfrować informacje.
Chociaż szyfrowanie asymetryczne jest bezpieczniejsze, wymaga również znacznie większej mocy
obliczeniowej. Szyfrowanie symetryczne jest szybsze, ale może być mniej bezpieczne, ponieważ
zarówno szyfrujący, jak i deszyfrujący znają jeden klucz. W przypadku szyfrowania symetrycznego
szyfrator musi wysłać klucz do deszyfratora. W przypadku komunikacji internetowej często nie ma
możliwości zagwarantowania, że klucz ten pozostanie tajemnicą przed osobami trzecimi, gdy zostanie
wysłany do programu szyfrującego. Szyfrowanie asymetryczne pozwala obejść ten problem za pomocą
par kluczy. Nigdy nie ma potrzeby ujawniania klucza deszyfrującego, więc osobie trzeciej znacznie
trudniej jest złamać szyfrowanie. Ponieważ wymaga znacznie większej mocy obliczeniowej, jednak
praktyczna metoda działania polega na użyciu szyfrowania asymetrycznego do wymiany klucza
symetrycznego przez Internet, który jest następnie używany do szyfrowania symetrycznego ze
świadomością, że klucz ten nie został ujawniony osobom trzecim. W aplikacji TShirtShop sprawa jest
znacznie prostsza niż w przypadku komunikacji internetowej. Wystarczy zaszyfrować dane do
przechowywania w bazie danych i odszyfrować je ponownie w razie potrzeby, aby można było użyć
algorytmu szyfrowania symetrycznego.
Uwaga : Za kulisami odbywa się również pewne szyfrowanie asymetryczne, ponieważ jest to metoda
zaimplementowana przez komunikację HTTPS.
Podobnie jak w przypadku mieszania, możesz użyć kilku algorytmów zarówno do szyfrowania
symetrycznego, jak i asymetrycznego. Biblioteka mcrypt PHP zawiera implementacje najważniejszych
algorytmów symetrycznych. Żadna biblioteka w PHP nie zajmuje się szyfrowaniem asymetrycznym, ale
jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować szyfrowania asymetrycznego, możesz użyć oprogramowania
z rodziny Pretty Good Privacy (PGP) (więcej informacji znajdziesz na http://www.pgp.com) i GnuPG
(http://www.gnupg.org). Dwa z częściej używanych algorytmów asymetrycznych to algorytm podpisu
cyfrowego (DSA) i Rivest-Shamir-Adleman (RSA), nazwane na cześć ich wynalazców, Ronalda Rivesta,
Adi Shamira i Leonarda Adlemana. Spośród nich DSA może być używany tylko do „podpisywania”

danych, aby można było zweryfikować ich autentyczność, podczas gdy RSA jest bardziej wszechstronny
(chociaż wolniejszy niż DSA, gdy jest używany do generowania podpisów cyfrowych). DSA to aktualny
standard uwierzytelniania cyfrowego używany przez rząd Stanów Zjednoczonych. Zarówno algorytmy
asymetryczne DSA, jak i RSA są zaimplementowane w rodzinie oprogramowania PGP (PGP i GnuPG).
Niektóre popularne algorytmy symetryczne znajdujące się w bibliotece mcrypt to Data Encryption
Standard (DES), Triple DES (3DES), Ron's Code (RC2 lub Rivest's Cipher, w zależności od tego, kogo
zapytasz, również od Ronalda Rivesta) i Rijndael (od imion jej wynalazców, Joan Daemen i Vincenta
Rijmen).
DES I RIJNDAEL
DES jest standardem już od jakiegoś czasu, choć stopniowo się to zmienia. Używa klucza 64-bitowego;
jednak w praktyce używanych jest tylko 56 z tych bitów (8 bitów to bity „parzystości”), co nie jest
wystarczająco mocne, aby uniknąć złamania przy użyciu dzisiejszych komputerów. Zarówno Triple DES,
jak i RC2 są odmianami DES. Triple DES skutecznie szyfruje dane przy użyciu trzech oddzielnych szyfrów
DES z trzema kluczami o łącznej wartości 168 bitów przy odjęciu bitów parzystości. Wariant RC2 może
mieć klucze o długości do 128 bitów (dłuższe klucze są również możliwe przy użyciu RC3, RC4 itd.), więc
może być słabszy lub mocniejszy niż DES w zależności od rozmiaru klucza. Rijndael to całkowicie
oddzielna metoda szyfrowania i jest aktualnym standardem Advanced Encryption Standard (AES); Kilka
konkurencyjnych algorytmów zostało rozważonych przed wyborem Rijndaela. Ten standard ma
zastąpić DES i stopniowo staje się najczęściej używanym (i bezpiecznym) algorytmem szyfrowania
symetrycznego.
Zadania związane z szyfrowaniem i odszyfrowywaniem danych są nieco bardziej skomplikowane niż
haszowanie. Funkcje mcrypt są zoptymalizowane do pracy z surowymi danymi, więc masz trochę pracy
z konwersją danych. Musisz również zdefiniować zarówno klucz, jak i wektor inicjujący (IV), aby
wykonać szyfrowanie i deszyfrowanie. IV jest wymagane ze względu na charakter szyfrowania: bloki
danych są zwykle szyfrowane po kolei, a zaszyfrowane wartości są obliczane dla jednej sekwencji bitów
wymaga użycia niektórych danych z poprzedniej sekwencji bitów. Ponieważ nie ma takich wartości na
początku szyfrowania, zamiast tego używany jest IV. W przypadku szyfrowania AES (Rijndael_128) IV i
klucz muszą mieć długość 32 bajtów.
Ogólne kroki wymagane do zaszyfrowania ciągu są następujące:
1. Utwórz 32-bajtowy losowy IV.
2. Przekształć IV (którą zachowujesz jako ciąg szesnastkowy) na tablicę bajtów.
3. Zaszyfruj ciąg za pomocą szyfrowania AES, dostarczając IV w formacie tablicy bajtów.
4. Przekonwertuj wynikowe zaszyfrowane dane z tablicy bajtów na ciąg szesnastkowy.
Deszyfrowanie przebiega według podobnego schematu:
1. Przekształć IV (którą zachowujesz jako ciąg szesnastkowy) na tablicę bajtów (to samo dotyczy
pierwszego kroku szyfrowania).
2. Przekształć ciąg do odszyfrowania w tablicę bajtów.
3. Odszyfruj ciąg binarny z poprzedniego kroku, podając IV w tablicy bajtów.
W tym przykładzie użyjesz AES, ale możesz zmodyfikować kod w klasie SymmetricCrypt, aby użyć
dowolnego z obsługiwanych algorytmów szyfrowania.

Ćwiczenie: Implementacja klasy SymmetricCrypt
1. Dodaj nowy plik w katalogu biznesowym o nazwie symmetric_crypt.php z następującym kodem:
<?php
class SymmetricCrypt
{
// Encryption/decryption key
private static $_msSecretKey = 'From Dusk Till Dawn';
// The initialization vector
private static $_msHexaIv = 'c7098adc8d6128b5d4b4f7b2fe7f7f05';
// Use the Rijndael Encryption Algorithm
private static $_msCipherAlgorithm = MCRYPT_RIJNDAEL_128;
/* Function encrypts plain-text string received as parameter
and returns the result in hexadecimal format */
public static function Encrypt($plainString)
{
// Pack SymmetricCrypt::_msHexaIv into a binary string
$binary_iv = pack('H*', self::$_msHexaIv);
// Encrypt $plainString
$binary_encrypted_string = mcrypt_encrypt(
self::$_msCipherAlgorithm,
self::$_msSecretKey,
$plainString,
MCRYPT_MODE_CBC,
$binary_iv);
// Convert $binary_encrypted_string to hexadecimal format
$hexa_encrypted_string = bin2hex($binary_encrypted_string);
return $hexa_encrypted_string;
}
/* Function decrypts hexadecimal string received as parameter
and returns the result in hexadecimal format */
public static function Decrypt($encryptedString)

{
// Pack Symmetric::_msHexaIv into a binary string
$binary_iv = pack('H*', self::$_msHexaIv);
// Convert string in hexadecimal to byte array
$binary_encrypted_string = pack('H*', $encryptedString);
// Decrypt $binary_encrypted_string
$decrypted_string = mcrypt_decrypt(
self::$_msCipherAlgorithm,
self::$_msSecretKey,
$binary_encrypted_string,
MCRYPT_MODE_CBC,
$binary_iv);
return $decrypted_string;
}
}
?>
2. Dodaj plik testowy w folderze tshirtshop o nazwie test_encryption.php z następującym kodem:
<?php
if (isset ($_GET['my_string']))
{
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'symmetric_crypt.php';
$string = $_GET['my_string'];
echo 'The string is:<br />' . $string . '<br /><br />';
$encrypted_string = SymmetricCrypt::Encrypt($string);
echo 'Encrypted string: <br />' . $encrypted_string . '<br /><br />';
$decrypted_string = SymmetricCrypt::Decrypt($encrypted_string);
echo 'Decrypted string:<br />' . $decrypted_string;
}
?>
<br /><br />

<form action="test_encryption.php">
Enter string to encrypt:
<input type="text" name="my_string" /><br />
<input type="submit" value="Encrypt" />
</form>
3. Załaduj nowo utworzony plik test_encryption.php w ulubionej przeglądarce i podaj ciąg do
zaszyfrowania/odszyfrowania (patrz rysunek

Uwaga : Zazwyczaj XAMPP jest dostarczany bez skonfigurowanej biblioteki mcrypt; w związku z tym
otrzymasz krytyczny błąd dotyczący wywołania funkcji mcrypt_encrypt() podczas testowania
test_encryption.php. Musisz skonfigurować PHP, aby załadować bibliotekę mcrypt. Aby to osiągnąć,
odkomentuj następujący wiersz z php.ini, usuwając ; od początku linii, jak pokazano tutaj:
rozszerzenie=php_mcrypt.dll
Plik php.ini znajdziesz w folderze C:\xampp\apache\bin\ w systemie Windows lub w folderze
/opt/lampp/etc w systemie Linux. Po zmodyfikowaniu php.ini, musisz ponownie uruchomić Apache.
Przestroga : Odszyfrowany ciąg ma zawsze długość będącą wielokrotnością 32 bajtów. Jeśli oryginalny
ciąg ma mniej niż 32 bajty, znaki null są dodawane, dopóki długość ciągu nie będzie wielokrotnością 32
bajtów. Musisz być ostrożny z tymi szczegółami, ponieważ oznacza to, że odszyfrowana wartość ciągu
może nie być identyczna z wartością zaszyfrowaną. W przypadku naszego projektu TShirtShop,
ponieważ będziemy szyfrować dane XML, a interesujące wartości znajdują się między tagami XML, nie
musimy się martwić o dodatkowe znaki void na końcu ciągu.
Jak to działa: funkcjonalność szyfrowania w warstwie biznesowej
Klasa SymmetricCrypt ma dwie metody statyczne, Encrypt() i Decrypt(), które szyfrują i odszyfrowują
dane, oraz szereg parametrów konfiguracji szyfrowania przechowywanych jako statyczne elementy
członkowskie:
// Encryption/decryption key

private static $_msSecretKey = 'From Dusk Till Dawn';
// The initialization vector
private static $_msHexaIv = 'c7098adc8d6128b5d4b4f7b2fe7f7f05';
// Use the Rijndael Encryption Algorithm
private static $_msCipherAlgorithm = MCRYPT_RIJNDAEL_128;
Sekretny klucz ma długość 16 znaków (bajtów) dla algorytmów AES. Użycie mniejszego klucza jest
dozwolone przez bibliotekę mcrypt, ale zmniejszy bezpieczeństwo szyfrowania. IV powinien mieć
dokładnie 16 bajtów długości dla AES i będzie przechowywany jako ciąg szesnastkowy (2 × 16 = długość
32 znaków). Zarówno zmienne $_msSecretKey, jak i $_msHexaIv są tutaj ustawione na wartości
tymczasowe. Mogą równie łatwo przyjąć dowolne inne wartości, w zależności od klucza, którego
chcesz użyć. Encrypt() zaczyna się od konwersji IV z jego wartości szesnastkowej na tablicę bajtów,
ponieważ jest to format oczekiwany przez funkcję mcrypt_encrypt() (ten, który wykonuje faktyczne
szyfrowanie):
// Pack SymmetricCrypt::_msHexaIv into a binary string
$binary_iv = pack('H*', self::$_msHexaIv);
Konwersja odbywa się za pomocą funkcji pack() PHP (dowiedz się więcej na ten temat na
http://www.php.net/pack). Wywołanie mcrypt_encrypt() następuje:
// Encrypt $plainString
$binary_encrypted_string = mcrypt_encrypt(
self::$_msCipherAlgorithm,
self::$_msSecretKey,
$plainString,
MCRYPT_MODE_CBC,
$binary_iv);
To jest wywołanie, które wykonuje faktyczne szyfrowanie. Jego parametry są oczywiste, a więcej
szczegółów na temat funkcji mcrypt_encrypt() można znaleźć na http://www.php.net/mcrypt.
MCRYPT_MODE_CBC określa metodę szyfrowania „cipher block chaining”; ta metoda wykorzystuje
mechanizm łańcuchowy, w którym szyfrowanie każdego bloku danych zależy od wyników szyfrowania
poprzednich bloków, z wyjątkiem pierwszego bloku, w którym zamiast tego używany jest IV. Na koniec
zaszyfrowany ciąg jest przekształcany do formatu szesnastkowego, z którym łatwiej się pracuje (na
przykład do zapisania w bazie danych lub w pliku konfiguracyjnym):
// Convert $binary_encrypted_string to hexadecimal format
$hexa_encrypted_string = bin2hex($binary_encrypted_string);
Metoda Decrypt() jest podobna do metody Encrypt(). Najpierw musisz IV być w formie binarnej (ten
sam pierwszy krok, który wykonałeś w metodzie Encrypt()). Ponieważ metoda Encrypt() zwraca
zaszyfrowany ciąg jako ciąg szesnastkowy, parametr wejściowy funkcji Decrypt() jest również ciągiem

szesnastkowym. Musisz przekonwertować ten ciąg na tablicę bajtów, która jest formatem, którego
potrzebuje mcrypt_decrypt():
// Convert string in hexadecimal to byte array
$binary_encrypted_string = pack('H*', $encryptedString);
// Decrypt $binary_encrypted_string
$decrypted_string = mcrypt_decrypt(
self::$_msCipherAlgorithm,
self::$_msSecretKey,
$binary_encrypted_string,
MCRYPT_MODE_CBC,
$binary_iv);
return $decrypted_string;
Plik testowy test_encryption.php dla tej klasy po prostu szyfruje i odszyfrowuje dane, demonstrując,
że wszystko działa poprawnie. Kod do tego jest bardzo prosty, więc nie będziemy go tutaj szczegółowo
omawiać. Teraz, gdy masz już kod klasy SymmetricCrypt, ostatnim krokiem w tworzeniu klas
związanych z bezpieczeństwem jest dodanie klasy SecureCard.
Przechowywanie informacji o koszyku kredytowym za pomocą klasy SecureCard W poniższym
ćwiczeniu zbudujesz klasę SecureCard, która reprezentuje kartę kredytową klienta. Ta klasa użyje
funkcjonalności zaimplementowanej w poprzednich dwóch ćwiczeniach, aby zapewnić bezpieczne
przechowywanie jej danych w bazie danych.
Ćwiczenie: Implementacja klasy SecureCard
1. Utwórz nowy plik o nazwie secure_card.php w folderze biznesowym i dodaj do niego następujący
kod:
<?php
// Represents a credit card
class SecureCard
{
// Private members containing credit card's details
private $_mIsDecrypted = false;
private $_mIsEncrypted = false;
private $_mCardHolder;
private $_mCardNumber;
private $_mIssueDate;
private $_mExpiryDate;

private $_mIssueNumber;
private $_mCardType;
private $_mEncryptedData;
private $_mXmlCardData;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Nothing here
}
// Decrypt data
public function LoadEncryptedDataAndDecrypt($newEncryptedData)
{
$this->_mEncryptedData = $newEncryptedData;
$this->DecryptData();
}
// Encrypt data
public function LoadPlainDataAndEncrypt($newCardHolder, $newCardNumber,
$newIssueDate, $newExpiryDate,
$newIssueNumber, $newCardType)
{
$this->_mCardHolder = $newCardHolder;
$this->_mCardNumber = $newCardNumber;
$this->_mIssueDate = $newIssueDate;
$this->_mExpiryDate = $newExpiryDate;
$this->_mIssueNumber = $newIssueNumber;
$this->_mCardType = $newCardType;
$this->EncryptData();
}
// Create XML with credit card information
private function CreateXml()
{

// Encode card details as XML document
$xml_card_data = &$this->_mXmlCardData;
$xml_card_data = new DOMDocument();
$document_root = $xml_card_data->createElement('CardDetails');
$child = $xml_card_data->createElement('CardHolder');
$child = $document_root->appendChild($child);
$value = $xml_card_data->createTextNode($this->_mCardHolder);
$value = $child->appendChild($value);
$child = $xml_card_data->createElement('CardNumber');
$child = $document_root->appendChild($child);
$value = $xml_card_data->createTextNode($this->_mCardNumber);
$value = $child->appendChild($value);
$child = $xml_card_data->createElement('IssueDate');
$child = $document_root->appendChild($child);
$value = $xml_card_data->createTextNode($this->_mIssueDate);
$value = $child->appendChild($value);
$child = $xml_card_data->createElement('ExpiryDate');
$child = $document_root->appendChild($child);
$value = $xml_card_data->createTextNode($this->_mExpiryDate);
$value = $child->appendChild($value);
$child = $xml_card_data->createElement('IssueNumber');
$child = $document_root->appendChild($child);
$value = $xml_card_data->createTextNode($this->_mIssueNumber);
$value = $child->appendChild($value);
$child = $xml_card_data->createElement('CardType');
$child = $document_root->appendChild($child);
$value = $xml_card_data->createTextNode($this->_mCardType);
$value = $child->appendChild($value);
$document_root = $xml_card_data->appendChild($document_root);
// Extract information from XML credit card data
private function ExtractXml($decryptedData)

{
$xml = simplexml_load_string($decryptedData);
$this->_mCardHolder = (string) $xml->CardHolder;
$this->_mCardNumber = (string) $xml->CardNumber;
$this->_mIssueDate = (string) $xml->IssueDate;
$this->_mExpiryDate = (string) $xml->ExpiryDate;
$this->_mIssueNumber = (string) $xml->IssueNumber;
$this->_mCardType = (string) $xml->CardType;
}
// Encrypts the XML credit card data
private function EncryptData()
{
// Put data into XML doc
$this->CreateXml();
// Encrypt data
$this->_mEncryptedData =
SymmetricCrypt::Encrypt($this->_mXmlCardData->saveXML());
// Set encrypted flag
$this->_mIsEncrypted = true;
}
// Decrypts XML credit card data
private function DecryptData()
{
// Decrypt data
$decrypted_data = SymmetricCrypt::Decrypt($this->_mEncryptedData);
// Extract data from XML
$this->ExtractXml($decrypted_data);
// Set decrypted flag
$this->_mIsDecrypted = true;
}
public function __get($name)

{
if ($name == 'EncryptedData')
{
if ($this->_mIsEncrypted)
return $this->_mEncryptedData;
else
throw new Exception('Data not encrypted');
}
elseif ($name == 'CardNumberX')
{
if ($this->_mIsDecrypted)
return 'XXXX-XXXX-XXXX-' .
substr($this->_mCardNumber, strlen($this->_mCardNumber) - 4, 4);
else
throw new Exception('Data not decrypted');
}
elseif (in_array($name, array ('CardHolder', 'CardNumber', 'IssueDate',
'ExpiryDate', 'IssueNumber', 'CardType')))
{
$name = '_m' . $name;
if ($this->_mIsDecrypted)
return $this->$name;
else
throw new Exception('Data not decrypted');
}
else
{
throw new Exception('Property ' . $name . ' not found');
}
}
}

?>
2. Utwórz nowy plik o nazwie test_card.php w folderze tshirtshop:
<?php
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'symmetric_crypt.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'secure_card.php';
$card_holder = 'John Doe';
$card_number = '1234567890123456';
$expiry_date = '01/09';
$issue_date = '01/06';
$issue_number = 100;
$card_type = 'Mastercard';
echo '<br />Credit card data:<br />' .
$card_holder . ', ' . $card_number . ', ' .
$issue_date . ', ' . $expiry_date . ', ' .
$issue_number . ', ' . $card_type . '<br />';
$credit_card = new SecureCard();
try
{
$credit_card->LoadPlainDataAndEncrypt($card_holder, $card_number,
$issue_date, $expiry_date, $issue_number, $card_type);
$encrypted_data = $credit_card->EncryptedData;
}
catch(Exception $e)
{
echo '<font color="red">Exception: ' . $e->getMessage() . '</font>';
exit();
}
echo '<br />Encrypted data:<br />' . $encrypted_data . '<br />';
$our_card = new SecureCard();
try

{
$our_card->LoadEncryptedDataAndDecrypt($encrypted_data);
echo '<br/>Decrypted data:<br/>' .
$our_card->CardHolder . ', ' . $our_card->CardNumber . ', ' .
$our_card->IssueDate . ', ' . $our_card->ExpiryDate . ', ' .
$our_card->IssueNumber . ', ' . $our_card->CardType;
}
catch(Exception $e)
{
echo '<font color="red">Exception: ' . $e->getMessage() . '</font>';
exit();
}
?>
3. Załaduj plik test_card.php w ulubionej przeglądarce, aby zobaczyć wyniki (patrz Rysunek 16-3).
Możesz zmienić dane z tego pliku, jak chcesz.

Jak to działa: klasa SecureCard
Jest tu trochę więcej kodu niż w poprzednich przykładach, ale wszystko jest dość proste. Najpierw masz
prywatne zmienne składowe, które przechowują szczegóły karty jako pojedyncze ciągi, jako
zaszyfrowany ciąg oraz w pośrednim dokumencie XML. Masz również flagi logiczne wskazujące, czy
dane zostały pomyślnie zaszyfrowane lub odszyfrowane:
<?php
// Represents a credit card
class SecureCard

{
// Private members containing credit card's details
private $_mIsDecrypted = false;
private $_mIsEncrypted = false;
private $_mCardHolder;
private $_mCardNumber;
private $_mIssueDate;
private $_mExpiryDate;
private $_mIssueNumber;
private $_mCardType;
private $_mEncryptedData;
private $_mXmlCardData;
Następnie masz dwie ważne metody publiczne. Członkowie publiczni są częścią publicznego interfejsu
klasy, który zapewnia funkcjonalność dla klientów zewnętrznych. LoadEncryptedDataAndDecrypt()
odbiera zaszyfrowany ciąg i wykonuje odszyfrowanie; LoadPlainDataAndEncrypt() odbiera dane karty
kredytowej w zwykłym formacie i szyfruje je:
// Decrypt data
public function LoadEncryptedDataAndDecrypt($newEncryptedData)
{
$this->_mEncryptedData = $newEncryptedData;
$this->DecryptData();
}
// Encrypt data
public function LoadPlainDataAndEncrypt($newCardHolder, $newCardNumber,
$newIssueDate, $newExpiryDate,
$newIssueNumber, $newCardType)
{
$this->_mCardHolder = $newCardHolder;
$this->_mCardNumber = $newCardNumber;
$this->_mIssueDate = $newIssueDate;
$this->_mExpiryDate = $newExpiryDate;
$this->_mIssueNumber = $newIssueNumber;

$this->_mCardType = $newCardType;
$this->EncryptData();
}
Główną pracę wykonują prywatne metody EncryptData() i DecryptData(), do których wkrótce
dojdziesz. Po pierwsze, masz dwie metody narzędziowe do pakowania i rozpakowywania danych w
formacie XML (co ułatwia uzyskanie żądanych bitów podczas wymiany danych w zaszyfrowanym
formacie). XML jest bardzo potężnym formatem opartym na znacznikach, w którym można
przechowywać różne rodzaje informacji. Klasa SecureCard przechowuje dane karty kredytowej klienta
w następującej strukturze:
<?xml version="1.0"?>
<CardDetails>
<CardHolder>John Doe</CardHolder>
<CardNumber>1234567890123456</CardNumber>
<IssueDate>01/06</IssueDate>
<ExpiryDate>01/09</ExpiryDate>
<IssueNumber>100</IssueNumber>
<CardType>Mastercard</CardType>
</CardDetails>
Klasa DOMDocument służy do pracy z danymi XML; ta klasa wie, jak tworzyć, czytać i manipulować
dokumentami XML bez większego wysiłku ze strony programisty. Document Object Model (DOM) jest
najważniejszym i najbardziej wszechstronnym interfejsem programowania aplikacji (API) opartym na
drzewiastym modelu analizującym XML.
Dzięki nowemu rozszerzeniu PHP 5 DOM czytanie, tworzenie, edytowanie, zapisywanie i wyszukiwanie
dokumentów XML z PHP nigdy nie było łatwiejsze. Rozszerzenie DOM w PHP 5 zostało całkowicie
przepisane od podstaw, aby w pełni odpowiadać specyfikacji DOM. Możesz zobaczyć to rozszerzenie
w działaniu w metodzie CreateXml(), która tworzy dokument XML o pokazanej wcześniej strukturze,
tworząc węzły i ustawiając ich wartości:
// Create XML with credit card information
private function CreateXml()
{
// Encode card details as XML document
$xml_card_data = &$this->_mXmlCardData;
$xml_card_data = new DOMDocument();
$document_root = $xml_card_data->createElement('CardDetails');
$child = $xml_card_data->createElement('CardHolder');

$child = $document_root->appendChild($child);
$value = $xml_card_data->createTextNode($this->_mCardHolder);
$value = $child->appendChild($value);
...
$document_root = $xml_card_data->appendChild($document_root);
}
Do czytania dokumentu XML można użyć obiektu DOMDocument, ale w metodzie ExtractXml()
woleliśmy użyć nowej i unikalnej funkcji PHP 5 o nazwie SimpleXML. Chociaż rozszerzenie SimpleXML
jest mniej złożone i wydajne niż DOMDocument, sprawia, że parsowanie danych XML to bułka z
masłem, przekształcając je w strukturę danych, którą można po prostu iterować:
// Extract information from XML credit card data
private function ExtractXml($decryptedData)
{
$xml = simplexml_load_string($decryptedData);
$this->_mCardHolder = (string) $xml->CardHolder;
$this->_mCardNumber = (string) $xml->CardNumber;
$this->_mIssueDate = (string) $xml->IssueDate;
$this->_mExpiryDate = (string) $xml->ExpiryDate;
$this->_mIssueNumber = (string) $xml->IssueNumber;
$this->_mCardType = (string) $xml->CardType;
}
Metoda EncryptData() rozpoczyna się od użycia metody CreateXml() do spakowania szczegółów
dostarczonych w konstruktorze SecureCard do formatu XML:
// Encrypts the XML credit card data
private function EncryptData()
{
// Put data into XML doc
$this->CreateXml();
Następnie ciąg XML zawarty w wynikowym dokumencie XML jest szyfrowany w pojedynczy ciąg i
przechowywany w składowej $_mEncryptedData:
// Encrypt data
$this->_mEncryptedData =
SymmetricCrypt::Encrypt($this->_mXmlCardData->saveXML());

Finally, the $_mIsEncrypted flag is set to true to indicate that the credit card data has been encrypted:
// Set encrypted flag
$this->_mIsEncrypted = true;
}
Metoda DecryptData() pobiera dane karty kredytowej XML z ich zaszyfrowanej postaci, odszyfrowuje
je i wypełnia atrybuty klasy metodą ExtractXml():
// Decrypts XML credit card data
private function DecryptData()
{
// Decrypt data
$decrypted_data = SymmetricCrypt::Decrypt($this->_mEncryptedData);
// Extract data from XML
$this->ExtractXml($decrypted_data);
// Set decrypted flag
$this->_mIsDecrypted = true;
}
Następnie definiujemy kilka właściwości dla klasy. Począwszy od PHP 5, możesz zdefiniować publiczną
funkcję __get(), która jest wywoływana automatycznie za każdym razem, gdy próbujesz wywołać
metodę lub odczytać element, który nie jest zdefiniowany w klasie. Weźmy na przykład ten fragment
kodu:
$card = new SecureCard();
$encrypted = $card->EncryptedData;
Ponieważ w klasie SecureCard nie ma elementu członkowskiego o nazwie EncryptedData, wywoływana
jest funkcja __get(). W __get() możesz sprawdzić, która właściwość jest dostępna, i możesz dołączyć
kod, który zwraca wartość tej właściwości. Ta technika jest szczególnie przydatna, gdy chcesz
zdefiniować „wirtualnych” członków klasy, których wartości muszą być obliczane na miejscu jako
alternatywa dla funkcji get, takich jak GetEncryptedData(). W naszym przypadku funkcja __get()
obsługuje osiem „wirtualnych” członków. Pierwszy to EncryptedData, którego wartość jest zwracana
tylko wtedy, gdy $_mIsEncrypted ma wartość true:
public function __get($name)
{
if ($name == 'EncryptedData')
{
if ($this->_mIsEncrypted)
return $this->_mEncryptedData;

else
throw new Exception('Data not encrypted');
}
Następnie jest CardNumberX, który musi zwrócić wersję numeru karty, w której wszystkie cyfry są
zaciemnione (zastąpione X), z wyjątkiem ostatnich czterech. Jest to przydatne podczas pokazywania
użytkownikowi istniejących danych i staje się standardową praktyką, ponieważ pozwala klientom
wiedzieć, jaką kartę przechowywali, bez narażania szczegółów na wścibskie oczy:
elseif ($name == 'CardNumberX')
{
if ($this->_mIsDecrypted)
return 'XXXX-XXXX-XXXX-' .
substr($this->_mCardNumber, strlen($this->_mCardNumber) - 4, 4);
else
throw new Exception('Data not decrypted');
}
Ostatnie sześć właściwości (CardHolder, CardNumber, IssueDate, ExpiryDate, IssueNumber i CardType)
jest obsługiwanych w jednym bloku:
elseif (in_array($name, array ('CardHolder', 'CardNumber', 'IssueDate',
'ExpiryDate', 'IssueNumber', 'CardType')))
{
$name = '_m' . $name;
if ($this->_mIsDecrypted)
return $this->$name;
else
throw new Exception('Data not decrypted');
}
else
{
throw new Exception('Property ' . $name . ' not found');
}
}
Zauważ, że we wszystkich przypadkach dane są dostępne tylko wtedy, gdy $_mIsDecrypted ma wartość
true; w przeciwnym razie zgłaszany jest wyjątek. Należy również pamiętać, że dane nie są dostępne po

zaszyfrowaniu — dane użyte do zainicjowania obiektu SecureCard są dostępne tylko w postaci
zaszyfrowanej. Jest to bardziej decyzja dotycząca przypadku użycia niż cokolwiek innego, ponieważ ta
klasa jest tak naprawdę przeznaczona tylko do szyfrowania i deszyfrowania, a nie do trwałego
przedstawiania danych karty kredytowej. Po użyciu instancji SecureCard do zaszyfrowania danych
karty, nie powinniśmy później potrzebować dostępu do niezaszyfrowanych danych, a jedynie do
zaszyfrowanego ciągu.
Uwaga : Przed przejściem do kodu klienta warto wyjaśnić i podkreślić jedną ważną kwestię projektową,
którą prawdopodobnie już zauważyłeś.
W żadnym momencie żadne dane karty nie są zatwierdzane. W rzeczywistości ta klasa będzie działać
doskonale z pustymi ciągami dla dowolnych właściwości. Dzieje się tak, aby klasa mogła pozostać tak
wszechstronna, jak to tylko możliwe. Bardziej prawdopodobne jest, że dane karty kredytowej zostaną
zweryfikowane w ramach interfejsu użytkownika służącego do ich wprowadzania, a nawet wcale. To
wcale nie jest niebezpieczne — jeśli zostaną użyte nieprawidłowe dane, transakcja kartą kredytową po
prostu się nie powiedzie, a my zajmujemy się tym, stosując bardzo podobną logikę, jak w przypadku
braku środków (to znaczy powiadamiamy klienta o niepowodzeniu i prosimy o wypróbowanie innej
karty). Oczywiście istnieją również proste problemy z formatowaniem danych (daty są zazwyczaj na
przykład MM/RR), ale jak już wspomniano, można je rozwiązać zewnętrznie w stosunku do klasy
SecureCard.
Strona testowa (test_card.php) dla tej klasy pozwala po prostu zobaczyć, jak wygląda zaszyfrowana
karta. Jak widać, generowanych jest dość dużo danych, co jest przyczyną dość dużego rozmiaru kolumn
w bazie danych klientów. Możesz również zobaczyć, że zarówno szyfrowanie, jak i odszyfrowywanie
działają doskonale, więc możesz teraz przejść do sekcji konta klienta w tym rozdziale.
Dodawanie funkcji kont klientów do TShirtShop
Zanim zaimplementujemy wizualne elementy funkcjonalności kont klientów, przyjrzyjmy się, co
zamierzamy zrobić w końcowej części tego rozdziału. Chcemy mieć formularz logowania na froncie
strony. Chcemy również umożliwić użytkownikom rejestrację w serwisie i edycję swoich profili.
Utworzysz złożony szablon formularza logowania i umieścisz go tuż nad polem wyszukiwania, jak
pokazano na rysunku

Strona rejestracji nowego użytkownika wygląda jak Rysunek

Po zalogowaniu się użytkownika do serwisu, nowy skomponentowany szablon wyświetla nazwę
zalogowanego użytkownika oraz szereg linków do manipulacji kontem użytkownika

Kliknięcie linku Dodaj szczegóły CC prowadzi użytkownika do strony pokazanej na rysunku

Podobny formularz zostanie wyświetlony użytkownikowi po kliknięciu linku Dodaj adres. Gdy
użytkownik ma już kartę kredytową i podany adres, łącza Dodaj... w polu powitalnym zmieniają się na
Zmień... linki. Zaczniesz wdrażać nową funkcjonalność, pisząc kod warstwy danych, który będzie
obsługiwał interfejs użytkownika.
Implementacja warstwy danych
W poniższym ćwiczeniu utworzysz zwykłe procedury składowane w warstwie danych, które obsługują
funkcje kont klientów, a my omówimy każdą z nich.
Ćwiczenie: Tworzenie funkcji bazy danych
1. Użyj phpMyAdmin, aby utworzyć procedury składowane opisane w poniższych krokach. Nie
zapomnij ustawić ogranicznika $$ przed wykonaniem kodu każdego kroku.
2. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę przechowywaną customer_get_login_info w bazie
danych sklepu tshirtshop:
-- Create customer_get_login_info stored procedure
CREATE PROCEDURE customer_get_login_info(IN inEmail VARCHAR(100))
BEGIN
SELECT customer_id, password FROM customer WHERE email = inEmail;
END$$
Kiedy użytkownik loguje się do serwisu, musisz sprawdzić hasło użytkownika. Procedura składowana
customer_get_login_info zwraca identyfikator klienta i zaszyfrowane hasło dla użytkownika z
określonym adresem e-mail.

3. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną customer_add w Twojej bazie
danych tshirtshop:
-- Create customer_add stored procedure
CREATE PROCEDURE customer_add(IN inName VARCHAR(50),
IN inEmail VARCHAR(100), IN inPassword VARCHAR(50))
BEGIN
INSERT INTO customer (name, email, password)
VALUES (inName, inEmail, inPassword);
SELECT LAST_INSERT_ID();
END$$
Procedura składowana customer_add jest wywoływana, gdy użytkownik rejestruje się w witrynie. Ta
procedura składowana zwraca identyfikator klienta dla tego użytkownika, który ma zostać zapisany w
sesji.
4. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną customer_get_customer w Twojej bazie
danych tshirtshop:
-- Create customer_get_customer stored procedure
CREATE PROCEDURE customer_get_customer(IN inCustomerId INT)
BEGIN
SELECT customer_id, name, email, password, credit_card,
address_1, address_2, city, region, postal_code, country,
shipping_region_id, day_phone, eve_phone, mob_phone
FROM customer
WHERE customer_id = inCustomerId;
END$$
Procedura składowana customer_get_customer zwraca pełne dane klienta dla danego identyfikatora
klienta.
5. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę przechowywaną customer_update_account w
bazie danych tshirtshop:
-- Create customer_update_account stored procedure
CREATE PROCEDURE customer_update_account(IN inCustomerId INT,
IN inName VARCHAR(50), IN inEmail VARCHAR(100),
IN inPassword VARCHAR(50), IN inDayPhone VARCHAR(100),
IN inEvePhone VARCHAR(100), IN inMobPhone VARCHAR(100))

BEGIN
UPDATE customer
SET name = inName, email = inEmail,
password = inPassword, day_phone = inDayPhone,
eve_phone = inEvePhone, mob_phone = inMobPhone
WHERE customer_id = inCustomerId;
END$$
Procedura przechowywana customer_update_account aktualizuje dane konta klienta w bazie danych.
6. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę przechowywaną customer_update_credit_card w bazie
danych tshirtshop:
-- Create customer_update_credit_card stored procedure
CREATE PROCEDURE customer_update_credit_card(
IN inCustomerId INT, IN inCreditCard TEXT)
BEGIN
UPDATE customer
SET credit_card = inCreditCard
WHERE customer_id = inCustomerId;
END$$
Procedura przechowywana customer_update_credit_card aktualizuje informacje o karcie kredytowej
klienta w bazie danych. Aktualizuje tylko kolumnę credit_card dla klienta, która zawiera zaszyfrowaną
wersję dokumentu XML zawierającego pełne dane karty kredytowej klienta.
7. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną customer_get_shipping_regions w
bazie danych tshirtshop:
-- Create customer_get_shipping_regions stored procedure
CREATE PROCEDURE customer_get_shipping_regions()
BEGIN
SELECT shipping_region_id, shipping_region FROM shipping_region;
END$$
Procedura składowana customer_get_shipping_regions zwraca regiony wysyłki w bazie danych dla
strony szczegółów adresu klienta.
8. Wykonaj ten kod, który utworzy procedurę składowaną customer_update_address w bazie danych
sklepu tshirtshop:
-- Create customer_update_address stored procedure

CREATE PROCEDURE customer_update_address(IN inCustomerId INT,
IN inAddress1 VARCHAR(100), IN inAddress2 VARCHAR(100),
IN inCity VARCHAR(100), IN inRegion VARCHAR(100),
IN inPostalCode VARCHAR(100), IN inCountry VARCHAR(100),
IN inShippingRegionId INT)
BEGIN
UPDATE customer
SET address_1 = inAddress1, address_2 = inAddress2, city = inCity,
region = inRegion, postal_code = inPostalCode,
country = inCountry, shipping_region_id = inShippingRegionId
WHERE customer_id = inCustomerId;
END$$
Procedura składowana customer_update_address aktualizuje adres klienta w bazie danych.
Wdrażanie poziomu biznesowego
W folderze biznesowym utwórz nowy plik o nazwie customer.php, który będzie zawierał klasę
Customer. Klasa Customer jest nieco dłuższa i najczęściej uzyskuje dostęp do funkcji warstwy danych,
aby odpowiadać na żądania pochodzące z warstwy prezentacji. Napisz następujący kod w pliku
business/customer.php:
<?php
// Klasa Business tier zarządzająca funkcjonalnością kont klientów
klasa Klient
{
// Sprawdza, czy identyfikator klienta istnieje w sesji
publiczna funkcja statyczna IsAuthenticated()
{
if (!(isset ($_SESSION['tshirtshop_customer_id'])))
zwróć 0;
w przeciwnym razie
powrót 1;
}
// Zwraca identyfikator klienta i hasło dla klienta z e-mailem $email
publiczna funkcja statyczna GetLoginInfo($email)

{
// Zbuduj zapytanie SQL
$sql = 'CALL customer_get_login_info(:email)';
// Zbuduj tablicę parametrów
$params = tablica (':email' => $email);
// Wykonaj zapytanie i zwróć wyniki
return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
publiczna funkcja statyczna IsValid($email, $password)
{
$customer = self::GetLoginInfo($email);
if (puste ($customer['customer_id']))
powrót 2;
$customer_id = $customer['customer_id'];
$hashed_password = $customer['password'];
if (PasswordHasher::Hash($password) != $hashed_password)
powrót 1;
w przeciwnym razie
{
$_SESSION['tshirtshop_customer_id'] = $customer_id;
zwróć 0;
}
}
publiczna funkcja statyczna Wyloguj()
{
unset($_SESSION['tshirtshop_customer_id']);
}
publiczna funkcja statyczna GetCurrentCustomerId()
{
if (self::IsAuthenticated())
zwróć $_SESSION['tshirtshop_customer_id'];

w przeciwnym razie
zwróć 0;
}
/* Dodaje nowe konto klienta, zaloguj się, jeśli $addAndLogin ma wartość true
i zwraca customer_id */
publiczna funkcja statyczna Add($name, $email, $password, $addAndLogin = true)
{
$hashed_password = HasłoHasher::Hash($hasło);
// Zbuduj zapytanie SQL
$sql = 'CALL customer_add(:name, :email, :password)';
// Zbuduj tablicę parametrów
$params = array (':name' => $name, ':email' => $email,
':password' => $hashed_password);
// Wykonaj zapytanie i uzyskaj identyfikator klienta
$customer_id = DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
if ($addAndLogin)
$_SESSION['tshirtshop_customer_id'] = $customer_id;
zwróć $identyfikator_klienta;
}if (PasswordHasher::Hash($password) != $hashed_password)
powrót 1;
w przeciwnym razie
{
$_SESSION['tshirtshop_customer_id'] = $customer_id;
zwróć 0;
}
}
publiczna funkcja statyczna Wyloguj()
{
unset($_SESSION['tshirtshop_customer_id']);
}
publiczna funkcja statyczna GetCurrentCustomerId()

{
if (self::IsAuthenticated())
zwróć $_SESSION['tshirtshop_customer_id'];
w przeciwnym razie
zwróć 0;
}
/* Dodaje nowe konto klienta, zaloguj się, jeśli $addAndLogin ma wartość true
i zwraca customer_id */
publiczna funkcja statyczna Add($name, $email, $password, $addAndLogin = true)
{
$hashed_password = HasłoHasher::Hash($hasło);
// Zbuduj zapytanie SQL
$sql = 'CALL customer_add(:name, :email, :password)';
// Zbuduj tablicę parametrów
$params = array (':name' => $name, ':email' => $email,
':password' => $hashed_password);
// Wykonaj zapytanie i uzyskaj identyfikator klienta
$customer_id = DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
if ($addAndLogin)
$_SESSION['tshirtshop_customer_id'] = $customer_id;
zwróć $identyfikator_klienta;
}
publiczna funkcja statyczna Get($customerId = null)
{
if (is_null($customerId))
$customerId = self::GetCurrentCustomerId();
// Zbuduj zapytanie SQL
$sql = 'CALL customer_get_customer(:customer_id)';
// Zbuduj tablicę parametrów
$params = tablica (':customer_id' => $customerId);
// Wykonaj zapytanie i zwróć wyniki

return DatabaseHandler::GetRow($sql, $params);
}
publiczna funkcja statyczna UpdateAccountDetails($name, $email, $password,
$dayPhone, $evePhone, $mobPhone,
$customerId = null)
{
if (is_null($customerId))
$customerId = self::GetCurrentCustomerId();
$hashed_password = HasłoHasher::Hash($hasło);
// Zbuduj zapytanie SQL
$sql = 'CALL customer_update_account(:customer_id, :name, :email,
:hasło, :dzień_telefon, :eve_phone, :mob_phone)';
// Zbuduj tablicę parametrów
$params = array (':customer_id' => $customerId, ':name' => $name,
':email' => $email, ':password' => $hashed_password,
':day_phone' => $dayPhone, ':eve_phone' => $evePhone,
':mob_phone' => $mobPhone);
// Wykonaj zapytanie
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
publiczna funkcja statyczna DecryptCreditCard($encryptedCreditCard)
{
$secure_card = nowa SecureCard();
$secure_card->LoadEncryptedDataAndDecrypt($encryptedCreditCard);
$karta_kredytowa = tablica();
$credit_card['card_holder'] = $secure_card->CardHolder;
$credit_card['card_number'] = $secure_card->CardNumber;
$credit_card['issue_date'] = $secure_card->IssueDate;
$credit_card['expiry_date'] = $secure_card->ExpiryDate;
$credit_card['issue_number'] = $secure_card->IssueNumber;
$credit_card['card_type'] = $secure_card->CardType;

$credit_card['card_number_x'] = $secure_card->CardNumberX;
return $credit_card;
}
public static function GetPlainCreditCard()
{
$customer_data = self::Get();
if (!(empty ($customer_data['credit_card'])))
return self::DecryptCreditCard($customer_data['credit_card']);
else
return array('card_holder' => '', 'card_number' => '',
'issue_date' => '', 'expiry_date' => '',
'issue_number' => '', 'card_type' => '',
'card_number_x' => '');
}
public static function UpdateCreditCardDetails($plainCreditCard,
$customerId = null)
{
if (is_null($customerId))
$customerId = self::GetCurrentCustomerId();
$secure_card = new SecureCard();
$secure_card->LoadPlainDataAndEncrypt($plainCreditCard['card_holder'],
$plainCreditCard['card_number'], $plainCreditCard['issue_date'],
$plainCreditCard['expiry_date'], $plainCreditCard['issue_number'],
$plainCreditCard['card_type']);
$encrypted_card = $secure_card->EncryptedData;
// Build the SQL query
$sql = 'CALL customer_update_credit_card(:customer_id, :credit_card)';
// Build the parameters array
$params = array (':customer_id' => $customerId,
':credit_card' => $encrypted_card);
// Execute the query

DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
public static function GetShippingRegions()
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL customer_get_shipping_regions()';
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql);
}
public static function UpdateAddressDetails($address1, $address2, $city,
$region, $postalCode, $country,
$shippingRegionId, $customerId = null)
{
if (is_null($customerId))
$customerId = self::GetCurrentCustomerId();
// Build the SQL query
$sql = 'CALL customer_update_address(:customer_id, :address_1,
:address_2, :city, :region, :postal_code, :country,
:shipping_region_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':customer_id' => $customerId,
':address_1' => $address1, ':address_2' => $address2,
':city' => $city, ':region' => $region,
':postal_code' => $postalCode,
':country' => $country,
':shipping_region_id' => $shippingRegionId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
}
?>

Wdrażanie poziomu prezentacji
Warstwa prezentacji dla systemu kont klientów TShirtShop składa się z następujących szablonów
składowych:
customer_login: To jest okno logowania.
customer_logged: Po zalogowaniu użytkownika ten skomponentowany szablon zastępuje
skomponentowany szablon customer_login, aby pokazać aktualnie zalogowanego użytkownika i
wyświetlać linki do zarządzania kontem i wylogowania. customer_details: Służy do zarejestrowania
nowego użytkownika lub do edycji podstawowych danych istniejącego użytkownika.
customer_address: Pozwala użytkownikowi dodawać/edytować informacje adresowe.
customer_credit_card: Pozwala użytkownikowi dodawać/edytować informacje o karcie kredytowej.
Teraz weź głęboki oddech i postępuj zgodnie z krokami następnego ćwiczenia, aby zaimplementować
te nowe składowe szablony; jesteśmy prawie na miejscu!
Ćwiczenie: Implementacja szablonów składowych
1. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie customer_login.tpl w folderze Presentation/Templates i dodaj
do niego następujący kod:
{* customer_login.tpl *}
{load_presentation_object filename="customer_login" assign="obj"}
<div class="box">
<p class="box-title">Login</p>
<form method="post" action="{$obj->mLinkToLogin}">
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
<p>
<label for="email">E-mail address:</label>
<input type="text" maxlength="50" name="email" size="22"
value="{$obj->mEmail}" />
</p>
<p>
<label for="password">Password:</label>
<input type="password" maxlength="50" name="password" size="22" />
</p>
<p>
<input type="submit" name="Login" value="Login" /> |
<a href="{$obj->mLinkToRegisterCustomer}">Register user</a>
</p>

</form>
</div>
2. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie customer_login.php w folderze prezentacji i dodaj
do niego:
<?php
class CustomerLogin
{
// Public stuff
public $mErrorMessage;
public $mLinkToLogin;
public $mLinkToRegisterCustomer;
public $mEmail = '';
// Class constructor
public function __construct()
{
if (USE_SSL == 'yes' && getenv('HTTPS') != 'on')
$this->mLinkToLogin =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')),
'https');
else
$this->mLinkToLogin =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
$this->mLinkToRegisterCustomer = Link::ToRegisterCustomer();
}
public function init()
{
// Decide if we have submitted
if (isset ($_POST['Login']))
{
// Get login status
$login_status = Customer::IsValid($_POST['email'], $_POST['password']);

switch ($login_status)
{
case 2:
$this->mErrorMessage = 'Unrecognized Email.';
$this->mEmail = $_POST['email'];
break;
case 1:
$this->mErrorMessage = 'Unrecognized password.';
$this->mEmail = $_POST['email'];
break;
case 0:
$redirect_to_link =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '',
getenv('REQUEST_URI')));
header('Location:' . $redirect_to_link);
exit();
}
}
}
}
?>
3. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie customer_logged.tpl w folderze Presentation/templates i dodaj
do niego następujący kod:
{* customer_logged.tpl *}
{load_presentation_object filename="customer_logged" assign="obj"}
<div class="box">
<p class="box-title">Welcome, {$obj->mCustomerName}</p>
<ul>
<li>
<a {if $obj->mSelectedMenuItem eq 'account'} class="selected" {/if}
href="{$obj->mLinkToAccountDetails}">

Change Account
</a>
</li>
<li>
<a {if $obj->mSelectedMenuItem eq 'credit-card'} class="selected" {/if}
href="{$obj->mLinkToCreditCardDetails}">
{$obj->mCreditCardAction} CC Details
</a>
</li>
<li>
<a {if $obj->mSelectedMenuItem eq 'address'} class="selected" {/if}
href="{$obj->mLinkToAddressDetails}">
{$obj->mAddressAction} Address
</a>
</li>
<li>
<a href="{$obj->mLinkToLogout}">
Logout
</a>
</li>
</ol>
</div>
4. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie ustomer_logged.php w folderze prezentacji i dodaj
do niego:
<?php
class CustomerLogged
{
// Public attributes
public $mCustomerName;
public $mCreditCardAction = 'Add';
public $mAddressAction = 'Add';

public $mLinkToAccountDetails;
public $mLinkToCreditCardDetails;
public $mLinkToAddressDetails;
public $mLinkToLogout;
public $mSelectedMenuItem;
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mLinkToAccountDetails = Link::ToAccountDetails();
$this->mLinkToCreditCardDetails = Link::ToCreditCardDetails();
$this->mLinkToAddressDetails = Link::ToAddressDetails();
$this->mLinkToLogout = Link::Build('index.php?Logout');
if (isset ($_GET['AccountDetails']))
$this->mSelectedMenuItem = 'account';
elseif (isset ($_GET['CreditCardDetails']))
$this->mSelectedMenuItem = 'credit-card';
elseif (isset ($_GET['AddressDetails']))
$this->mSelectedMenuItem = 'address';
}
public function init()
{
if (isset ($_GET['Logout']))
{
Customer::Logout();
header('Location:' . $_SESSION['link_to_last_page_loaded']);
exit();
}
$customer_data = Customer::Get();
$this->mCustomerName = $customer_data['name'];
if (!(empty ($customer_data['credit_card'])))
$this->mCreditCardAction = 'Change';

if (!(empty ($customer_data['address_1'])))
$this->mAddressAction = 'Change';
}
}
?>
5. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie customer_details.tpl w folderze Presentation/templates i dodaj
do niego następujący kod:
{* customer_details.tpl *}
{load_presentation_object filename="customer_details" assign="obj"}
<form method="post" action="{$obj->mLinkToAccountDetails}">
<h2>Please enter your details:</h2>
<table class="customer-table">
<tr>
<td>E-mail Address:</td>
<td>
<input type="text" name="email" value="{$obj->mEmail}"
{if $obj->mEditMode}readonly="readonly"{/if} size="32" />
{if $obj->mEmailAlreadyTaken}
<p class="error">A user with that e-mail address already exists.</p>
{/if}
{if $obj->mEmailError}
<p class="error">You must enter an e-mail address.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Name:</td>
<td>
<input type="text" name="name" value="{$obj->mName}" size="32" />
{if $obj->mNameError}
<p class="error">You must enter your name.</p>

{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Password:</td>
<td>
<input type="password" name="password" size="32" />
{if $obj->mPasswordError}
<p class="error">You must enter a password.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Re-enter Password:</td>
<td>
<input type="password" name="passwordConfirm" size="32" />
{if $obj->mPasswordConfirmError}
<p class="error">You must re-enter your password.</p>
{elseif $obj->mPasswordMatchError}
<p class="error">You must re-enter the same password.</p>
{/if}
</td>
</tr>
{if $obj->mEditMode}
<tr>
<td>Day phone:</td>
<td>
<input type="text" name="dayPhone" value="{$obj->mDayPhone}"
size="32" />
</td>
</tr>

<tr>
<td>Eve phone:</td>
<td>
<input type="text" name="evePhone" value="{$obj->mEvePhone}"
size="32" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Mob phone:</td>
<td>
<input type="text" name="mobPhone" value="{$obj->mMobPhone}"
size="32" />
</td>
</tr>
{/if}
</table>
<input type="submit" name="sended" value="Confirm" /> |
<a href="{$obj->mLinkToCancelPage}">Cancel</a>
</form>
6. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie customer_details.php w folderze prezentacji i dodaj
do niego:
<?php
class CustomerDetails
{
// Public attributes
public $mEditMode = 0;
public $mEmail;
public $mName;
public $mPassword;
public $mDayPhone = null;
public $mEvePhone = null;

public $mMobPhone = null;
public $mNameError = 0;
public $mEmailAlreadyTaken = 0;
public $mEmailError = 0;
public $mPasswordError = 0;
public $mPasswordConfirmError = 0;
public $mPasswordMatchError = 0;
public $mLinkToAccountDetails;
public $mLinkToCancelPage;
// Private attributes
private $_mErrors = 0;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Check if we have new user or editing existing customer details
if (Customer::IsAuthenticated())
$this->mEditMode = 1;
if ($this->mEditMode == 0)
$this->mLinkToAccountDetails = Link::ToRegisterCustomer();
else
$this->mLinkToAccountDetails = Link::ToAccountDetails();
// Set the cancel page
if (isset ($_SESSION['customer_cancel_link']))
$this->mLinkToCancelPage = $_SESSION['customer_cancel_link'];
else
$this->mLinkToCancelPage = Link::ToIndex();
// Check if we have submitted data
if (isset ($_POST['sended']))
{
// Name cannot be empty
if (empty ($_POST['name']))

{
$this->mNameError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mName = $_POST['name'];
if ($this->mEditMode == 0 && empty ($_POST['email']))
{
$this->mEmailError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mEmail = $_POST['email'];
// Password cannot be empty
if (empty ($_POST['password']))
{
$this->mPasswordError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mPassword = $_POST['password'];
// Password confirm cannot be empty
if (empty ($_POST['passwordConfirm']))
{
$this->mPasswordConfirmError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$password_confirm = $_POST['passwordConfirm'];
// Password and password confirm should be the same
if (!isset ($password_confirm) ||

$this->mPassword != $password_confirm)
{
$this->mPasswordMatchError = 1;
$this->_mErrors++;
}
if ($this->mEditMode == 1)
{
if (!empty ($_POST['dayPhone']))
$this->mDayPhone = $_POST['dayPhone'];
if (!empty ($_POST['evePhone']))
$this->mEvePhone = $_POST['evePhone'];
if (!empty ($_POST['mobPhone']))
$this->mMobPhone = $_POST['mobPhone'];
}
}
}
public function init()
{
// If we have submitted data and no errors in submitted data
if ((isset ($_POST['sended'])) && ($this->_mErrors == 0))
{
// Check if we have any customer with submitted email...
$customer_read = Customer::GetLoginInfo($this->mEmail);
/* ...if we have one and we are in 'new user' mode then
email already taken error */
if ((!(empty ($customer_read['customer_id']))) &&
($this->mEditMode == 0))
{
$this->mEmailAlreadyTaken = 1;
return;
}

// We have a new user or we are updating an existing user's details
if ($this->mEditMode == 0)
Customer::Add($this->mName, $this->mEmail, $this->mPassword);
else
Customer::UpdateAccountDetails($this->mName, $this->mEmail,
$this->mPassword, $this->mDayPhone, $this->mEvePhone,
$this->mMobPhone);
header('Location:' . $this->mLinkToCancelPage);
exit();
}
if ($this->mEditMode == 1 && !isset ($_POST['sended']))
{
// We are editing an existing customer's details
$customer_data = Customer::Get();
$this->mName = $customer_data['name'];
$this->mEmail = $customer_data['email'];
$this->mDayPhone = $customer_data['day_phone'];
$this->mEvePhone = $customer_data['eve_phone'];
$this->mMobPhone = $customer_data['mob_phone'];
}
}
}
?>
7. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie customer_address.tpl w folderze Presentation/templates i
dodaj do niego następujący kod:
{* customer_address.tpl *}
{load_presentation_object filename="customer_address" assign="obj"}
<form method="post" action="{$obj->mLinkToAddressDetails}">
<h2>Please enter your address details:</h2>
<table class="customer-table">
<tr>

<td>Address 1:</td>
<td>
<input type="text" name="address1" value="{$obj->mAddress1}"
size="32" />
{if $obj->mAddress1Error}
<p class="error">You must enter an address.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Address 2:</td>
<td>
<input type="text" name="address2" value="{$obj->mAddress2}"
size="32" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Town/City:</td>
<td>
<input type="text" name="city" value="{$obj->mCity}"
size="32" />
{if $obj->mCityError}
<p class="error">You must enter a city.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Region/State:</td>
<td>
<input type="text" name="region" value="{$obj->mRegion}"
size="32" />

{if $obj->mRegionError}
<p class="error">You must enter a region/state.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Postal Code/ZIP:</td>
<td>
<input type="text" name="postalCode" value="{$obj->mPostalCode}"
size="32" />
{if $obj->mPostalCodeError}
<p class="error">You must enter a postal code/ZIP.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Country:</td>
<td>
<input type="text" name="country" value="{$obj->mCountry}"
size="32" />
{if $obj->mCountryError}
<p class="error">You must enter a country.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Shipping region:</td>
<td>
<select name="shippingRegion">
{html_options options=$obj->mShippingRegions
selected=$obj->mShippingRegion}

</select>
{if $obj->mShippingRegionError}
<p class="error">You must select a shipping region.</p>
{/if}
</td>
</tr>
</table>
<input type="submit" name="sended" value="Confirm" /> |
<a href="{$obj->mLinkToCancelPage}">Cancel</a>
</form>
8. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie customer_address.php w folderze prezentacji i dodaj
do niego:
<?php
class CustomerAddress
{
// Public attributes
public $mAddress1 = '';
public $mAddress2 = '';
public $mCity = '';
public $mRegion = '';
public $mPostalCode = '';
public $mCountry = '';
public $mShippingRegion = '';
public $mShippingRegions = array ();
public $mAddress1Error = 0;
public $mCityError = 0;
public $mRegionError = 0;
public $mPostalCodeError = 0;
public $mCountryError = 0;
public $mShippingRegionError = 0;
public $mLinkToAddressDetails;

public $mLinkToCancelPage;
// Private attributes
private $_mErrors = 0;
// Class constructor
public function __construct()
{
// Set form action target
$this->mLinkToAddressDetails = Link::ToAddressDetails();
// Set the cancel page
if (isset ($_SESSION['customer_cancel_link']))
$this->mLinkToCancelPage = $_SESSION['customer_cancel_link'];
else
$this->mLinkToCancelPage = Link::ToIndex();
// Check if we have submitted data
if (isset ($_POST['sended']))
{
// Address 1 cannot be empty
if (empty ($_POST['address1']))
{
$this->mAddress1Error = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mAddress1 = $_POST['address1'];
if (isset ($_POST['address2']))
$this->mAddress2 = $_POST['address2'];
if (empty ($_POST['city']))
{
$this->mCityError = 1;
$this->_mErrors++;
}

else
$this->mCity = $_POST['city'];
if (empty ($_POST['region']))
{
$this->mRegionError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mRegion = $_POST['region'];
if (empty ($_POST['postalCode']))
{
$this->mPostalCodeError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mPostalCode = $_POST['postalCode'];
if (empty ($_POST['country']))
{
$this->mCountryError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mCountry = $_POST['country'];
if ($_POST['shippingRegion'] == 1)
{
$this->mShippingRegionError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mShippingRegion = $_POST['shippingRegion'];
}

}
public function init()
{
$shipping_regions = Customer::GetShippingRegions();
foreach ($shipping_regions as $item)
$this->mShippingRegions[$item['shipping_region_id']] =
$item['shipping_region'];
if (!isset ($_POST['sended']))
{
$customer_data = Customer::Get();
if (!(empty ($customer_data)))
{
$this->mAddress1 = $customer_data['address_1'];
$this->mAddress2 = $customer_data['address_2'];
$this->mCity = $customer_data['city'];
$this->mRegion = $customer_data['region'];
$this->mPostalCode = $customer_data['postal_code'];
$this->mCountry = $customer_data['country'];
$this->mShippingRegion = $customer_data['shipping_region_id'];
}
}
elseif ($this->_mErrors == 0)
{
Customer::UpdateAddressDetails($this->mAddress1, $this->mAddress2,
$this->mCity, $this->mRegion, $this->mPostalCode,
$this->mCountry, $this->mShippingRegion);
header('Location:' . $this->mLinkToCancelPage);
exit();
}
}
}

?>
9. Utwórz nowy plik szablonu o nazwie customer_credit_card.tpl w folderze Presentation/Templates i
dodaj do niego następujący kod:
{* customer_credit_card.tpl *}
{load_presentation_object filename="customer_credit_card" assign="obj"}
<form method="post" action="{$obj->mLinkToCreditCardDetails}">
<h2>Please enter your credit card details:</h2>
<table class="customer-table">
<tr>
<td>Card Holder:</td>
<td>
<input type="text" name="cardHolder" size="32"
value="{$obj->mPlainCreditCard.card_holder}" />
{if $obj->mCardHolderError}
<p class="error">You must enter a card holder.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Card Number (digits only):</td>
<td>
<input type="text" name="cardNumber" size="32"
value="{$obj->mPlainCreditCard.card_number}" />
{if $obj->mCardNumberError}
<p class="error">You must enter a card number.</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Expiry Date (MM/YY):</td>
<td>

<input type="text" name="expDate" size="32"
value="{$obj->mPlainCreditCard.expiry_date}" />
{if $obj->mExpDateError}
<p class="error">You must enter an expiry date</p>
{/if}
</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue Date (MM/YY if applicable):</td>
<td>
<input type="text" name="issueDate" size="32"
value="{$obj->mPlainCreditCard.issue_date}" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue Number (if applicable):</td>
<td>
<input type="text" name="issueNumber" size="32"
value="{$obj->mPlainCreditCard.issue_number}" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Card Type:</td>
<td>
<select name="cardType">
{html_options options=$obj->mCardTypes
selected=$obj->mPlainCreditCard.card_type}
</select>
{if $obj->mCardTypesError}
<p class="error">You must enter a card type.</p>
{/if}

</td>
</tr>
</table>
<input type="submit" name="sended" value="Confirm" /> |
<a href="{$obj->mLinkToCancelPage}">Cancel</a>
</form>
10. Utwórz nowy plik obiektu prezentacji o nazwie customer_credit_card.php w folderze prezentacji i
dodaj do niego:
<?php
class CustomerCreditCard
{
// Public attributes
public $mCardHolderError;
public $mCardNumberError;
public $mExpDateError;
public $mCardTypesError;
public $mPlainCreditCard;
public $mCardTypes;
public $mLinkToCreditCardDetails;
public $mLinkToCancelPage;
// Private attributes
private $_mErrors = 0;
public function __construct()
{
$this->mPlainCreditCard = array('card_holder' => '',
'card_number' => '', 'issue_date' => '', 'expiry_date' => '',
'issue_number' => '', 'card_type' => '', 'card_number_x' => '');
// Set form action target
$this->mLinkToCreditCardDetails = Link::ToCreditCardDetails();
// Set the cancel page
if (isset ($_SESSION['customer_cancel_link']))

$this->mLinkToCancelPage = $_SESSION['customer_cancel_link'];
else
$this->mLinkToCancelPage = Link::ToIndex();
$this->mCardTypes = array ('Mastercard' => 'Mastercard',
'Visa' => 'Visa', 'Mastercard' => 'Mastercard',
'Switch' => 'Switch', 'Solo' => 'Solo',
'American Express' => 'American Express');
// Check if we have submitted data
if (isset ($_POST['sended']))
{
// Initialization/validation stuff
if (empty ($_POST['cardHolder']))
{
$this->mCardHolderError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mPlainCreditCard['card_holder'] = $_POST['cardHolder'];
if (empty ($_POST['cardNumber']))
{
$this->mCardNumberError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else
$this->mPlainCreditCard['card_number'] = $_POST['cardNumber'];
if (empty ($_POST['expDate']))
{
$this->mExpDateError = 1;
$this->_mErrors++;
}
else

$this->mPlainCreditCard['expiry_date'] = $_POST['expDate'];
if (isset ($_POST['issueDate']))
$this->mPlainCreditCard['issue_date'] = $_POST['issueDate'];
if (isset ($_POST['issueNumber']))
$this->mPlainCreditCard['issue_number'] = $_POST['issueNumber'];
$this->mPlainCreditCard['card_type'] = $_POST['cardType'];
if (empty ($this->mPlainCreditCard['card_type']))
{
$this->mCardTypeError = 1;
$this->_mErrors++;
}
}
}
public function init()
{
if (!isset ($_POST['sended']))
{
// Get credit card information
$this->mPlainCreditCard = Customer::GetPlainCreditCard();
}
elseif ($this->_mErrors == 0)
{
// Update credit card information
Customer::UpdateCreditCardDetails($this->mPlainCreditCard);
header('Location:' . $this->mLinkToCancelPage);
exit();
}
}
}
?>
11. Otwórz Presentation/link.php i dodaj następujące cztery metody do klasy Link:

// Creates a link to the register customer page
public static function ToRegisterCustomer()
{
return self::Build('register-customer/', 'https');
}
// Creates a link to the update customer account details page
public static function ToAccountDetails()
{
return self::Build('account-details/', 'https');
}
// Creates a link to the update customer credit card details page
public static function ToCreditCardDetails()
{
return self::Build('credit-card-details/', 'https');
}
// Creates a link to the update customer address details page
public static function ToAddressDetails()
{
return self::Build('address-details/', 'https');
}
12. Również w klasie Link zmodyfikuj metodę CheckRequest(), jak pokazano tutaj:
// Redirects to proper URL if not already there
public static function CheckRequest()
{
$proper_url = '';
if (isset ($_GET['Search']) || isset($_GET['SearchResults']) ||
isset ($_GET['CartAction']) || isset ($_GET['AjaxRequest']) ||
isset ($_POST['Login']) || isset ($_GET['Logout']) ||
isset ($_GET['RegisterCustomer']) ||
isset ($_GET['AddressDetails']) ||
isset ($_GET['CreditCardDetails']) ||

isset ($_GET['AccountDetails']))
{
return ;
}
// Obtain proper URL for category pages
elseif (isset ($_GET['DepartmentId']) && isset ($_GET['CategoryId']))
13. Otwórz .htaccess i dodaj podświetlone linie RewriteRule:
# Rewrite cart details pages
RewriteRule ^cart-details/?$ index.php?CartAction [L]
# Rewrite register customer pages
RewriteRule ^register-customer/?$ index.php?RegisterCustomer [L]
# Rewrite address details pages
RewriteRule ^address-details/?$ index.php?AddressDetails [L]
# Rewrite credit card details pages
RewriteRule ^credit-card-details/?$ index.php?CreditCardDetails [L]
# Rewrite account details pages
RewriteRule ^account-details/?$ index.php?AccountDetails [L]
</IfModule>
# Set the default 500 page for Apache errors
ErrorDocument 500 /tshirtshop/500.php
14. Zaktualizuj index.php, dodając odniesienie do hashera hasła, szyfrowania symetrycznego,
bezpiecznej karty i klas warstwy biznesowej kont klientów, jak podkreślono tutaj:
// Load Business Tier
require_once BUSINESS_DIR . 'catalog.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'shopping_cart.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'password_hasher.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'symmetric_crypt.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'secure_card.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'customer.php';
15. Otwórz prezentację/store_front.php i dodaj nowego członka do klasy StoreFront, jak zaznaczono
tutaj:
<?php

class StoreFront
{
public $mSiteUrl;
// Define the template file for the page contents
public $mContentsCell = 'first_page_contents.tpl';
// Define the template file for the categories cell
public $mCategoriesCell = 'blank.tpl';
// Define the template file for the cart summary cell
public $mCartSummaryCell = 'blank.tpl';
// Define the template file for the login or logged cell
public $mLoginOrLoggedCell = 'customer_login.tpl';
// Page title
public $mPageTitle;
// PayPal continue shopping link
public $mPayPalContinueShoppingLink;
16. Zmodyfikuj metodę init() klasy StoreFront, dodając na końcu metody nowe elementy interfejsu:
// Load shopping cart or cart summary template
if (isset ($_GET['CartAction']))
$this->mContentsCell = 'cart_details.tpl';
else
$this->mCartSummaryCell = 'cart_summary.tpl';
if (Customer::IsAuthenticated())
$this->mLoginOrLoggedCell = 'customer_logged.tpl';
if (isset ($_GET['RegisterCustomer']) ||
isset ($_GET['AccountDetails']))
$this->mContentsCell = 'customer_details.tpl';
elseif (isset ($_GET['AddressDetails']))
$this->mContentsCell = 'customer_address.tpl';
elseif (isset ($_GET['CreditCardDetails']))
$this->mContentsCell = 'customer_credit_card.tpl';
// Load the page title

$this->mPageTitle = $this->_GetPageTitle();
}
17. Zmodyfikuj ponownie tę samą metodę init() klasy StoreFront:
public function init()
{
$_SESSION['link_to_store_front'] =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
// Build the "continue shopping" link
if (!isset ($_GET['CartAction']) && !isset($_GET['Logout']) &&
!isset($_GET['RegisterCustomer']) &&
!isset($_GET['AddressDetails']) &&
!isset($_GET['CreditCardDetails']) &&
!isset($_GET['AccountDetails']))
$_SESSION['link_to_last_page_loaded'] = $_SESSION['link_to_store_front'];
// Build the "cancel" link for customer details pages
if (!isset($_GET['Logout']) &&
!isset($_GET['RegisterCustomer']) &&
!isset($_GET['AddressDetails']) &&
!isset($_GET['CreditCardDetails']) &&
!isset($_GET['AccountDetails']))
$_SESSION['customer_cancel_link'] = $_SESSION['link_to_store_front'];
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
18. Zaktualizuj prezentację/templates/store_front.tpl, dodając:
<div class="yui-b">
{include file=$obj->mLoginOrLoggedCell}
{include file="search_box.tpl"}
{include file="departments_list.tpl"}
{include file=$obj->mCategoriesCell}
19. Dodaj następujące style do pliku tshirtshop.css z folderu stylów:
.customer-table td {

border: none;
padding-left: 0;
vertical-align: top;
}
20. Możesz teraz załadować stronę internetową, aby sprawdzić, czy funkcja działa.
Tworzenie strony kasy
Jesteś teraz gotowy do utworzenia strony kasy. Ta strona wygląda podobnie do koszyka (szablonu z
komponentami cart_details), ponieważ wyświetla zamówione produkty, ale wyświetla również
informacje takie jak adres wysyłki i rodzaj karty kredytowej. Strona kasy jest dostępna za
pośrednictwem linku Kasa, który dodamy do koszyka wysyłkowego. Ten przycisk zostanie wyłączony,
jeśli odwiedzający nie ma w rejestrze danych dotyczących wysyłki i karty kredytowej. Przyjrzyjmy się
teraz, co będziesz robić

Jeśli użytkownik spróbuje dokonać płatności bez wprowadzania wszystkich swoich danych osobowych,
przycisk Złóż zamówienie nie będzie aktywny, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony
komunikatem o błędzie, takim jak pokazany na rysunku

W tym momencie klient ma również możliwość zmiany danych karty kredytowej lub adresu,
korzystając z wdrożonej wcześniej funkcjonalności. Zaimplementujmy szablon składowy
checkout_info, który widziałeś na powyższym rysunku
Ćwiczenie: Implementacja skomponowanego szablonu checkout_info
1. Utwórz nowy plik o nazwie checkout_info.tpl w folderze prezentacji/szablonów i dodaj do niego
następujący kod:
{* checkout_info.tpl *}
{load_presentation_object filename="checkout_info" assign="obj"}
<form method="post" action="{$obj->mLinkToCheckout}">
<h2>Your order consists of the following items:</h2>
<table class="tss-table">
<tr>
<th>Product Name</th>
<th>Price</th>
<th>Quantity</th>
<th>Subtotal</th>
</tr>
{section name=i loop=$obj->mCartItems}
<tr>
<td>{$obj->mCartItems[i].name} ({$obj->mCartItems[i].attributes})</td>

<td>{$obj->mCartItems[i].price}</td>
<td>{$obj->mCartItems[i].quantity}</td>
<td>{$obj->mCartItems[i].subtotal}</td>
</tr>
{/section}
</table>
<p>Total amount: <font class="price">${$obj->mTotalAmount}</font></p>
{if $obj->mNoCreditCard == 'yes'}
<p class="error">No credit card details stored.</p>
{else}
<p>{$obj->mCreditCardNote}</p>
{/if}
{if $obj->mNoShippingAddress == 'yes'}
<p class="error">Shipping address required to place order.</p>
{else}
<p>
Shipping address: <br />
&nbsp;{$obj->mCustomerData.address_1}<br />
{if $obj->mCustomerData.address_2}
&nbsp;{$obj->mCustomerData.address_2}<br />
{/if}
&nbsp;{$obj->mCustomerData.city}<br />
&nbsp;{$obj->mCustomerData.region}<br />
&nbsp;{$obj->mCustomerData.postal_code}<br />
&nbsp;{$obj->mCustomerData.country}<br /><br />
Shipping region: {$obj->mShippingRegion}
</p>
{/if}
<input type="submit" name="place_order" value="Place Order"
{$obj->mOrderButtonVisible} /> |
<a href="{$obj->mLinkToCart}">Edit Shopping Cart</a> |

<a href="{$obj->mLinkToContinueShopping}">Continue Shopping</a>
</form>
2. Utwórz plik Presentation/checkout_info.php i wypełnij go następującym kodem:
<?php
// Class that supports the checkout page
class CheckoutInfo
{
// Public attributes
public $mCartItems;
public $mTotalAmount;
public $mCreditCardNote;
public $mOrderButtonVisible;
public $mNoShippingAddress = 'no';
public $mNoCreditCard = 'no';
public $mPlainCreditCard;
public $mShippingRegion;
public $mLinkToCheckout;
public $mLinkToCart;
public $mLinkToContinueShopping;
// Class constructor
public function __construct()
{
$this->mLinkToCheckout = Link::ToCheckout();
$this->mLinkToCart = Link::ToCart();
$this->mLinkToContinueShopping = $_SESSION['link_to_last_page_loaded'];
}
public function init()
{
// Set members for use in the Smarty template
$this->mCartItems = ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_PRODUCTS);
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();

$this->mCustomerData = Customer::Get();
// If the Place Order button was clicked, save the order to database ...
if(isset ($_POST['place_order']))
{
// Create the order and get the order ID
$order_id = ShoppingCart::CreateOrder();
// This will contain the PayPal link
$redirect =
PAYPAL_URL . '&item_name=TShirtShop Order ' .
urlencode('#') . $order_id .
'&item_number=' . $order_id .
'&amount=' . $this->mTotalAmount .
'&currency_code=' . PAYPAL_CURRENCY_CODE .
'&return=' . PAYPAL_RETURN_URL .
'&cancel_return=' . PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL;
// Redirection to the payment page
header('Location: ' . $redirect);
exit();
}
// We allow placing orders only if we have complete customer details
if (empty ($this->mCustomerData['credit_card']))
{
$this->mOrderButtonVisible = 'disabled="disabled"';
$this->mNoCreditCard = 'yes';
}
else
{
$this->mPlainCreditCard = Customer::DecryptCreditCard(
$this->mCustomerData['credit_card']);
$this->mCreditCardNote = 'Credit card to use: ' .
$this->mPlainCreditCard['card_type'] .

'<br />Card number: ' .
$this->mPlainCreditCard['card_number_x'];
}
if (empty ($this->mCustomerData['address_1']))
{
$this->mOrderButtonVisible = 'disabled="disabled"';
$this->mNoShippingAddress = 'yes';
}
else
{
$shipping_regions = Customer::GetShippingRegions();
foreach ($shipping_regions as $item)
if ($item['shipping_region_id'] ==
$this->mCustomerData['shipping_region_id'])
$this->mShippingRegion = $item['shipping_region'];
}
}
}
?>
3. Utwórz plik checkout_not_logged.tpl w folderze prezentacji/szablonów i dodaj następujący kod. To
jest strona, którą wyświetlamy nieuwierzytelnionemu użytkownikowi, który próbuje załadować stronę
kasy. (Nieuwierzytelnieni użytkownicy nie widzą linku do kasy w koszyku, ale mimo to mogą spróbować
załadować adres URL kasy).
{* checkout_not_logged.tpl *}
<h3>
You must be logged in to CHECKOUT <br />
If you don't have an account please register <br />
</h3>
4. Otwórz Presentation/link.php i dodaj następującą metodę na końcu klasy Link:
// Creates a link to the checkout page
public static function ToCheckout()
{

return self::Build('checkout/', 'https');
}
5. W tym samym pliku zmodyfikuj metodę CheckRequest() z klasy Link, tak jak zaznaczono tutaj, aby
nie weryfikowała żądań kasy:
if (isset ($_GET['Search']) || isset($_GET['SearchResults']) ||
isset ($_GET['CartAction']) || isset ($_GET['AjaxRequest']) ||
isset ($_POST['Login']) || isset ($_GET['Logout']) ||
isset ($_GET['RegisterCustomer']) ||
isset ($_GET['AddressDetails']) ||
isset ($_GET['CreditCardDetails']) ||
isset ($_GET['AccountDetails']) || isset ($_GET['Checkout']))
{
return ;
}
// Obtain proper URL for category pages
elseif (isset ($_GET['DepartmentId']) && isset ($_GET['CategoryId']))
6. Otwórz plik .htaccess z folderu głównego projektu i dodaj podświetloną regułę przepisywania:
# Rewrite account details pages
RewriteRule ^account-details/?$ index.php?AccountDetails [L]
# Rewrite checkout pages
RewriteRule ^checkout/?$ index.php?Checkout [L]
</IfModule>
# Set the default 500 page for Apache errors
ErrorDocument 500 /tshirtshop/500.php
7. Otwórz Presentation/store_front.php i zmodyfikuj metodę init() klasy StoreFront, jak pokazano
tutaj, aby poprawnie zbudować łącza „kontynuuj zakupy”. $_SESSION['link_to_last_page_loaded'] i
$_SESSION['customer_cancel_link'] nie powinny wskazywać strony kasy.
// Build the "continue shopping" link
if (!isset ($_GET['CartAction']) && !isset($_GET['Logout']) &&
!isset($_GET['RegisterCustomer']) &&
!isset($_GET['AddressDetails']) &&
!isset($_GET['CreditCardDetails']) &&

!isset($_GET['AccountDetails']) &&
!isset($_GET['Checkout']))
$_SESSION['link_to_last_page_loaded'] = $_SESSION['link_to_store_front'];
// Build the "cancel" link for customer details pages
if (!isset($_GET['Logout']) &&
!isset($_GET['RegisterCustomer']) &&
!isset($_GET['AddressDetails']) &&
!isset($_GET['CreditCardDetails']) &&
!isset($_GET['AccountDetails']))
$_SESSION['customer_cancel_link'] = $_SESSION['link_to_store_front'];
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
$this->mContentsCell = 'department.tpl';
$this->mCategoriesCell = 'categories_list.tpl';
}
8. W tym samym pliku (presentation/store_front.php) dodaj nowego członka do klasy StoreFront:
// Define the template file for the cart summary cell
public $mCartSummaryCell = 'blank.tpl';
// Define the template file for the login or logged cell
public $mLoginOrLoggedCell = 'customer_login.tpl';
// Controls the visibility of the shop navigation (departments, etc)
public $mHideBoxes = false;
// Page title
public $mPageTitle;
// PayPal continue shopping link
public $mPayPalContinueShoppingLink;
9. Również w klasie StoreFront zmodyfikuj metodę init(), dodając podświetlony kod na końcu metody,
jak pokazano poniżej:
if (isset ($_GET['RegisterCustomer']) ||
isset ($_GET['AccountDetails']))

$this->mContentsCell = 'customer_details.tpl';
elseif (isset ($_GET['AddressDetails']))
$this->mContentsCell = 'customer_address.tpl';
elseif (isset ($_GET['CreditCardDetails']))
$this->mContentsCell = 'customer_credit_card.tpl';
if (isset ($_GET['Checkout']))
{
if (Customer::IsAuthenticated())
$this->mContentsCell = 'checkout_info.tpl';
else
$this->mContentsCell = 'checkout_not_logged.tpl';
$this->mHideBoxes = true;
}
// Load the page title
$this->mPageTitle = $this->_GetPageTitle();
}
10. Zmodyfikuj prezentację/templates/store_front.tpl, aby po lewej stronie wyświetlała się tylko login
lub pole zalogowania podczas wyświetlania strony kasy, dodając podświetlony kod:
<div class="yui-b">
{include file=$obj->mLoginOrLoggedCell}
{if !$obj->mHideBoxes}
{include file="search_box.tpl"}
{include file="departments_list.tpl"}
{include file=$obj->mCategoriesCell}
{include file=$obj->mCartSummaryCell}
{/if}
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

11. Zmodyfikuj plik prezentacji/templates/cart_details.tpl, aby przekierowywał użytkownika do strony
kasy_informacyjnej zamiast do PayPal. Przycisk Złóż zamówienie staje się linkiem Do kasy:
...
<table class="cart-subtotal">
<tr>
<td>
<p>
Total amount:&nbsp;
<font class="price">${$obj->mTotalAmount}</font>
</p>
</td>
<td align="right">
<input type="submit" name="update" value="Update" />
</td>
{if $obj->mShowCheckoutLink}
<td align="right">
<a href="{$obj->mLinkToCheckout}">Checkout</a>
</td>
{/if}
</tr>
</table>
</form>
{/if}
...
12. Zmodyfikuj klasę CartDetails w Presentation/cart_details.php dodając dwóch nowych członków
publicznych:
...
public $mRecommendations;
public $mLinkToCheckout;
public $mShowCheckoutLink = false;
// Private attributes
private $_mItemId;

...
13. Zaktualizuj metodę init() klasy CartDetails, usuwając kod PayPal i dodając w jego miejsce
podświetlony kod (można go usunąć, ponieważ umieściliśmy kod linku PayPal w checkout_info.php):
...
/* Calculate the total amount for the shopping cart
before applicable taxes and/or shipping */
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();
// Display Checkout link in the shopping cart
if ($this->mTotalAmount != 0 && Customer::IsAuthenticated())
{
$this->mLinkToCheckout = Link::ToCheckout();
$this->mShowCheckoutLink = true;
}
// Get shopping cart products
$this->mCartProducts =
ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_PRODUCTS);
...
14. Teraz wszystko jest na swoim miejscu i możesz zobaczyć wyniki. Zaloguj się w swojej witrynie, dodaj
produkty do koszyka, a następnie kliknij łącze Do kasy na stronie koszyka. Twoja strona będzie
wyglądać podobnie jak na rysunku 16-9 pokazanym wcześniej.
Jak to działa: skomponowany szablon checkout_info
W metodzie init() klasy CheckoutInfo zaczynasz od sprawdzenia, czy klient kliknął przycisk Złóż
zamówienie. Jeśli tak, zapisujesz zamówienie w bazie danych i przekierowujesz klienta na stronę
główną:
// If the Place Order button was clicked, save the order to database ...
if(isset ($_POST['place_order']))
{
// Create the order and get the order ID
$order_id = ShoppingCart::CreateOrder();
// This will contain the PayPal link
$redirect =
PAYPAL_URL . '&item_name=TShirtShop Order ' .
urlencode('#') . $order_id .

'&item_number=' . $order_id .
'&amount=' . $this->mTotalAmount .
'&currency_code=' . PAYPAL_CURRENCY_CODE .
'&return=' . PAYPAL_RETURN_URL .
'&cancel_return=' . PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL;
// Redirection to the payment page
header('Location: ' . $redirect);
exit();
}
Ustawiamy również kilka zmiennych, których szablon ma używać:
// Set members for use in the Smarty template
$this->mCartItems = ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_PRODUCTS);
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();
$this->mCustomerData = Customer::Get();
Jeśli klient nie wprowadził jeszcze danych karty kredytowej ani adresu wysyłki, zostanie wyświetlone
powiadomienie, a przycisk Złóż zamówienie jest wyłączony. Jeśli dla klienta istnieją informacje o karcie
kredytowej, odszyfruj je i przygotuj się do wyświetlenia typu karty kredytowej i ostatnich czterech cyfr
jej numeru:
// We allow placing orders only if we have complete customer details
if (empty ($this->mCustomerData['credit_card']))
{
$this->mOrderButtonVisible = 'disabled="disabled"';
$this->mNoCreditCard = 'yes';
}
else
{
$this->mPlainCreditCard = Customer::DecryptCreditCard(
$this->mCustomerData['credit_card']);
$this->mCreditCardNote = 'Credit card to use: ' .
$this->mPlainCreditCard['card_type'] .
'<br />Card number: ' .
$this->mPlainCreditCard['card_number_x'];

}
if (empty ($this->mCustomerData['address_1']))
{
$this->mOrderButtonVisible = 'disabled="disabled"';
$this->mNoShippingAddress = 'yes';
}
Reszta kodu jest prosta
Wymuszanie połączeń SSL
Budując strony administracyjne katalogu, dowiedziałeś się również, że dobrze jest używać SSL do
zabezpieczania danych przesyłanych między Twoim serwerem a przeglądarką klienta. W tamtych
czasach SSL był częściowo opcjonalny, ponieważ strony administracyjne mogły być ograniczone tylko
do lokalnego dostępu. Jednak teraz, gdy masz klientów, którzy wysyłają Ci niezwykle wrażliwe dane,
korzystanie z SSL nie jest już opcjonalne! W zależności od ustawień wprowadzonych w rozdziale 10
strony szczegółów klienta powinny być już chronione. Pamiętaj, że masz plik include/config.php,
którego możesz użyć do ustawienia zachowania witryny w zakresie SSL. Nadal musisz wymusić dostęp
do poufnych stron przez SSL. Powiedz, jeśli ktoś próbował uzyskać dostęp do
http://localhost/tshirtshop/credit-card-details/, odwiedzający powinien zostać automatycznie
przekierowany do https://localhost/tshirtshop/credit-card-details/. Oczywiście nie potrzebujesz
połączeń SSL dla wszystkich obszarów witryny i nie powinieneś ich egzekwować we wszystkich
miejscach, ponieważ zmniejsza to wydajność i sprawia, że Twoje strony są niewidoczne dla
wyszukiwarek. Jednak chcesz się upewnić, że strony kasy, logowania klienta, rejestracji klienta i
modyfikacji danych klienta są dostępne tylko za pośrednictwem protokołu SSL. Zakładając, że Twoja
witryna działa poprawnie z SSL, powinieneś dokonać pewnych aktualizacji, aby upewnić się, że strony
nie będą dostępne przez HTTP. Najpierw dodaj następującą metodę na końcu klasy StoreFront (w
Presentation/store_front.php):
// Visiting a sensitive page?
private function _IsSensitivePage()
{
if (isset($_GET['RegisterCustomer']) ||
isset($_GET['AccountDetails']) ||
isset($_GET['CreditCardDetails']) ||
isset($_GET['AddressDetails']) ||
isset($_GET['Checkout']) ||
isset($_POST['Login']))
return true;
return false;
}

Next, add the highlighted code in the __constructor() method of the StoreFront class:
// Class constructor
public function __construct()
{
$is_https = false;
// Is the page being accessed through an HTTPS connection?
if (getenv('HTTPS') == 'on')
$is_https = true;
// Use HTTPS when accessing sensitive pages
if ($this->_IsSensitivePage() && $is_https == false &&
USE_SSL != 'no')
{
$redirect_to =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')),
'https');
header ('Location: '. $redirect_to);
exit();
}
// Don't use HTTPS for nonsensitive pages
if (!$this->_IsSensitivePage() && $is_https == true)
{
$redirect_to =
Link::Build(str_replace(VIRTUAL_LOCATION, '', getenv('REQUEST_URI')));
header ('Location: '. $redirect_to);
exit();
}
$this->mSiteUrl = Link::Build('');
}
W tej chwili próba załadowania http://localhost/tshirtshop/credit-card-details/ przekieruje Cię do
https://localhost/tshirtshop/credit-card-details/, pod warunkiem, że jesteś zalogowany.
Podsumowanie

Wdrożyłeś system, który pozwala klientom przechowywać w TShirtShop swoje prywatne dane
dotyczące płatności i wysyłki do wykorzystania podczas przetwarzania zamówienia. Przyjrzałeś się
wielu aspektom systemu kont klientów, w tym szyfrowaniu wrażliwych danych i zabezpieczaniu
połączeń internetowych w celu ich uzyskania. Zacząłeś od utworzenia nowej tabeli klientów w swojej
bazie danych, która zawiera informacje o klientach. Następnie utworzyłeś klasy zabezpieczeń w
warstwie biznesowej, które wykorzystują algorytmy szyfrowania do obsługi ciągów poufnych danych
oraz bezpieczną reprezentację karty kredytowej, która ułatwia wymianę danych kart kredytowych
między formatami zaszyfrowanymi i odszyfrowanymi. Następnie użyłeś tych klas zabezpieczeń do
utworzenia stron internetowych logowania, rejestracji i szczegółów klienta, na których klienci
wprowadzają informacje o wysyłce i karcie kredytowej do bazy danych tshirtshop. A potem wdrożyłeś
bezpieczną stronę kasy klienta z ochroną SSL.

Przechowywanie zamówień klientów
Aplikacja e-commerce TShirtShop ładnie się układa. Dodaliśmy możliwości zarządzania kontem klienta
i śledzimy adresy klientów i informacje o kartach kredytowych, które są przechowywane w bezpieczny
sposób. Jednak obecnie nie używamy tych informacji w naszym systemie śledzenia zamówień, który
został utworzony w fazie II rozwoju. Obecnie nie łączymy zamówienia z kontem klienta, który złożył to
zamówienie. W tym rozdziale dokonamy modyfikacji wymaganych od klientów do składania zamówień
powiązanych z ich profilami użytkowników. Ta funkcja pozwoli nam śledzić w naszej bazie danych
zamówienia złożone przez konkretnego klienta i położyć podwaliny pod wdrożenie potoku zamówień
i transakcji kartą kredytową w kolejnych rozdziałach. Również tu przyjrzymy się radzeniu sobie z
podatkami i opłatami za wysyłkę. Dostępnych jest wiele opcji implementacji funkcjonalności, aby sobie
z nimi poradzić, ale po prostu przeanalizujemy prosty sposób działania i położymy podwaliny pod Twój
dalszy rozwój. Ta Część jest podzielona na trzy części w następujący sposób:
• Umożliwienie klientom składania zamówień za pośrednictwem ich kont.
• Zmodyfikuj sekcję administrowania zamówieniami, aby zintegrować nowe funkcje.
• Dodaj podatek i koszty wysyłki.
W następnej zaczniemy wdrażać bardziej wyrafinowany system zamówień, a kod, który napiszemy w
tym rozdziale, to ułatwi. Dlatego wprowadzimy pewne modyfikacje, które na tym etapie nie będą
wydawać się konieczne, ale ułatwią ci później życie.
Dodawanie zamówień do kont klientów
Aby umożliwić klientom składanie zamówień, musimy wprowadzić kilka modyfikacji do naszego
obecnego mechanizmu składania zamówień. Obecnie zamówienia, które przechowujemy w naszej
bazie danych, nie są powiązane z naszymi obecnymi klientami. W tej sekcji zaktualizujemy TShirtShop,
aby umożliwić naszym klientom składanie zamówień za pośrednictwem ich kont (które mogą teraz
tworzyć). Najpierw zmodyfikujemy bazę danych, aby była gotowa do przechowywania informacji o
zamówieniach klientów. Najpierw zmodyfikujemy tabelę zamówień, a następnie procedurę
składowaną shopping_cart_create_order.
Uwaga : Nowa tabela zamówień nie będzie zgodna z danymi, które aktualnie masz w tej tabeli i
będziesz musiał usunąć wszystkie istniejące dane. Jeśli dane o zamówieniach, które aktualnie masz w
swojej bazie danych, są dla Ciebie ważne, przed kontynuowaniem utwórz kopię zapasową bazy danych.
Dokładniej, są to zmiany, które wprowadzimy w tabeli zamówień:
• Usuń wszystkie istniejące dane.
• Usuń pola customer_name, shipping_address i customer_email.
• Dodaj pola customer_id, auth_code i referencje. Pole customer_id odwołuje się do tabeli klientów,
określając klienta, który złożył zamówienie.
Zmodyfikujemy również procedurę składowaną shopping_cart_create_order, aby odzwierciedlić
zmiany w tabeli zamówień. Wykonaj kroki w ćwiczeniu, aby zmienić tabelę zamówień i procedurę
składowaną shopping_cart_create_order.
Ćwiczenie: Dodawanie Zamówień do Kont Klienta
1. Załaduj phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytania SQL.

Uwaga : Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową danych, ponieważ zamierzasz usunąć dane z tabel
order_detail i orders.
2. Następnie użyj strony zapytania, aby wykonać ten kod, który usunie dane przechowywane w
tabelach order_detail i zamówieniach z bazy danych tshirtshop.
-- Delete all records from order_detail table
TRUNCATE TABLE order_detail;
-- Delete all records from orders table
TRUNCATE TABLE orders;
3. Usuń pola customer_name, shipping_address i customer_email z tabeli zamówień; nie są już
potrzebne. Te dane są teraz przechowywane w tabeli klientów.
-- Drop customer_name, shipping_address and customer_email fields
-- from the orders table
ALTER TABLE `orders` DROP COLUMN `customer_name`,
DROP COLUMN `shipping_address`,
DROP COLUMN `customer_email`;
4. Dodaj nowe pola (customer_id, auth_code i reference) i dodaj nowy indeks w polu customer_id,
który odwołuje się do istniejącego klienta.
-- Adding the three new fields: customer_id, auth_code and reference.
ALTER TABLE `orders` ADD COLUMN `customer_id` INT,
ADD COLUMN `auth_code` VARCHAR(50),
ADD COLUMN `reference` VARCHAR(50);
-- Adding a new index to orders table
CREATE INDEX `idx_orders_customer_id` ON `orders` (`customer_id`);
5. Usuń starą procedurę składowaną shopping_cart_create_order i utwórz nową, wykonując
następujący kod (nie zapomnij ustawić ogranicznika na $$):
-- Drop shopping_cart_create_order stored procedure
DROP PROCEDURE shopping_cart_create_order$$
-- Create shopping_cart_create_order stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_create_order(IN inCartId CHAR(32),
IN inCustomerId INT)
BEGIN
DECLARE orderId INT;
-- Insert a new record into orders and obtain the new order ID

INSERT INTO orders (created_on, customer_id) VALUES (NOW(), inCustomerId);
-- Obtain the new Order ID
SELECT LAST_INSERT_ID() INTO orderId;
-- Insert order details in order_detail table
INSERT INTO order_detail (order_id, product_id, attributes,
product_name, quantity, unit_cost)
SELECT orderId, p.product_id, sc.attributes, p.name, sc.quantity,
COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0), p.price) AS unit_cost
FROM shopping_cart sc
INNER JOIN product p
ON sc.product_id = p.product_id
WHERE sc.cart_id = inCartId AND sc.buy_now;
-- Save the order's total amount
UPDATE orders
SET total_amount = (SELECT SUM(unit_cost * quantity)
FROM order_detail
WHERE order_id = orderId)
WHERE order_id = orderId;
-- Clear the shopping cart
CALL shopping_cart_empty(inCartId);
-- Return the Order ID
SELECT orderId;
END$$
6. Zmodyfikuj metodę CreateOrder() klasy ShoppingCart w business/shopping_cart.php w następujący
sposób:
// Create a new order
public static function CreateOrder($customerId)
{
// Build SQL query
$sql = 'CALL shopping_cart_create_order(:cart_id, :customer_id)';
// Build the parameters array

$params = array (':cart_id' => self::GetCartId(),
':customer_id' => $customerId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
7. Zmodyfikuj metodę init() w Presentation/checkout_info.php tak jak zaznaczono:
public function init()
{
// Set members for use in the Smarty template
$this->mCartItems = ShoppingCart::GetCartProducts(GET_CART_PRODUCTS);
$this->mTotalAmount = ShoppingCart::GetTotalAmount();
$this->mCustomerData = Customer::Get();
// If the Place Order button was clicked, save the order to database ...
if(isset ($_POST['place_order']))
{
// Create the order and get the order ID
$order_id = ShoppingCart::CreateOrder(Customer::GetCurrentCustomerId());
// This will contain the PayPal link
$redirect =
PAYPAL_URL . '&item_name=TShirtShop Order ' .
urlencode('#') . $order_id .
'&item_number=' . $order_id .
'&amount=' . $this->mTotalAmount .
'&currency_code=' . PAYPAL_CURRENCY_CODE .
'&return=' . PAYPAL_RETURN_URL .
'&cancel_return=' . PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL;
8. Złóż zamówienie lub dwa za pomocą nowego systemu, aby sprawdzić, czy kod działa. Aby to zrobić,
musisz się zalogować i podać wystarczającą ilość danych, aby przejść weryfikację na stronie kasy.
Uwaga : Na tym etapie strona administrowania zamówieniami nie działa. Musi zostać zmodyfikowany,
aby działał z naszą nową funkcjonalnością.
Jak to działa: dodawanie zamówień klientów do TShirtShop

Kod dodany w tym ćwiczeniu jest bardzo prosty i nie zasługuje na wiele uwagi. Funkcje obsługi
zamówień w warstwach danych i biznesowych przyjmują teraz jako parametr identyfikator klienta,
który jest przypisany do zamówienia. Po wdrożeniu większej ilości nowego kodu zamówienia będziemy
mogli dostarczać klientom więcej informacji, na przykład wysyłając im e-maile z potwierdzeniem. Na
razie jednak to wszystko, co możemy zrobić
Administrowanie zamówieniami klientów
OK, w tej chwili nasza baza danych kojarzy zamówienia z ich klientami. Następnie musimy
zaktualizować strony zarządzania zamówieniami, ponieważ stare już nie działają. Wiąże się to z różnymi
modyfikacjami danych i warstw biznesowych w celu zapewnienia nowych struktur danych i kodu
dostępu w systemie administracyjnym dla zamówień, które opracowaliśmy w rozdziale 14. Ponieważ
zmiany są rozległe, zajmiemy się nimi osobno dla danych, biznesu i warstwy prezentacji.
Modyfikowanie warstwy danych
W tym miejscu musimy wprowadzić kilka zmian. Zaktualizujemy te procedury składowane z bazy
danych:
• orders_get_most_recent_orders
• orders_get_orders_between_dates
• orders_get_orders_by_status
• orders_get_order_info
• orders_update_order
Stworzymy trzy nowe procedury składowane:
• orders_get_by_customer_id
• orders_get_order_short_details
• customer_get_customers_list
Ćwiczenie: Aktualizacja warstwy danych
1. Użyj phpMyAdmin, aby utworzyć procedury składowane opisane w poniższych krokach. Nie
zapomnij ustawić ogranicznika $$ przed wykonaniem kodu każdego kroku.
2. Usuń starą procedurę składowaną orders_get_most_recent_orders i utwórz nową, wykonując ten
kod:
-- Drop orders_get_most_recent_orders stored procedure
DROP PROCEDURE orders_get_most_recent_orders$$
-- Create orders_get_most_recent_orders stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_most_recent_orders(IN inHowMany INT)
BEGIN
PREPARE statement FROM
"SELECT o.order_id, o.total_amount, o.created_on,

o.shipped_on, o.status, c.name
FROM orders o
INNER JOIN customer c
ON o.customer_id = c.customer_id
ORDER BY o.created_on DESC
LIMIT ?";
SET @p1 = inHowMany;
EXECUTE statement USING @p1;
END$$
3. Usuń starą procedurę składowaną orders_get_orders_between_dates i utwórz nową, wykonując
ten kod:
-- Drop orders_get_orders_between_dates stored procedure
DROP PROCEDURE orders_get_orders_between_dates$$
-- Create orders_get_orders_between_dates stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_orders_between_dates(
IN inStartDate DATETIME, IN inEndDate DATETIME)
BEGIN
SELECT o.order_id, o.total_amount, o.created_on,
o.shipped_on, o.status, c.name
FROM orders o
INNER JOIN customer c
ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE o.created_on >= inStartDate AND o.created_on <= inEndDate
ORDER BY o.created_on DESC;
END$$
4. Usuń starą procedurę składowaną orders_get_orders_by_status i utwórz nową, wykonując ten kod:
-- Drop orders_get_orders_by_status stored procedure
DROP PROCEDURE orders_get_orders_by_status$$
-- Create orders_get_orders_by_status stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_orders_by_status(IN inStatus INT)
BEGIN

SELECT o.order_id, o.total_amount, o.created_on,
o.shipped_on, o.status, c.name
FROM orders o
INNER JOIN customer c
ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE o.status = inStatus
ORDER BY o.created_on DESC;
END$$
5. Usuń starą procedurę składowaną orders_get_order_info i utwórz nową, wykonując ten kod:
-- Drop orders_get_order_info stored procedure
DROP PROCEDURE orders_get_order_info$$
-- Create orders_get_order_info stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_order_info(IN inOrderId INT)
BEGIN
SELECT order_id, total_amount, created_on, shipped_on, status,
comments, customer_id, auth_code, reference
FROM orders
WHERE order_id = inOrderId;
END$$
6. Usuń starą procedurę składowaną orders_update_order i utwórz nową, wykonując ten kod:
-- Drop orders_update_order stored procedure
DROP PROCEDURE orders_update_order$$
-- Create orders_update_order stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_update_order(IN inOrderId INT, IN inStatus INT,
IN inComments VARCHAR(255), IN inAuthCode VARCHAR(50),
IN inReference VARCHAR(50))
BEGIN
DECLARE currentStatus INT;
SELECT status
FROM orders
WHERE order_id = inOrderId

INTO currentStatus;
IF inStatus != currentStatus AND (inStatus = 0 OR inStatus = 1) THEN
UPDATE orders SET shipped_on = NULL WHERE order_id = inOrderId;
ELSEIF inStatus != currentStatus AND inStatus = 2 THEN
UPDATE orders SET shipped_on = NOW() WHERE order_id = inOrderId;
END IF;
UPDATE orders
SET status = inStatus, comments = inComments,
auth_code = inAuthCode, reference = inReference
WHERE order_id = inOrderId;
END$$
7. Wykonaj ten kod, który tworzy procedurę składowaną orders_get_orders_by_customer_id:
-- Create orders_get_by_customer_id stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_by_customer_id(IN inCustomerId INT)
BEGIN
SELECT o.order_id, o.total_amount, o.created_on,
o.shipped_on, o.status, c.name
FROM orders o
INNER JOIN customer c
ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE o.customer_id = inCustomerId
ORDER BY o.created_on DESC;
END$$
8. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną orders_get_order_short_details:
-- Create orders_get_order_short_details stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_order_short_details(IN inOrderId INT)
BEGIN
SELECT o.order_id, o.total_amount, o.created_on,
o.shipped_on, o.status, c.name
FROM orders o
INNER JOIN customer c

ON o.customer_id = c.customer_id
WHERE o.order_id = inOrderId;
END$$
9. Wykonaj ten kod, który tworzy procedurę składowaną customer_get_customers_list:
-- Create customer_get_customers_list stored procedure
CREATE PROCEDURE customer_get_customers_list()
BEGIN
SELECT customer_id, name FROM customer ORDER BY name ASC;
END$$
Modyfikowanie warstwy biznesowej
Musimy również wprowadzić kilka zmian w warstwie biznesowej. Musimy zmodyfikować metodę
UpdateOrder() klasy Orders i dodać trzy nowe metody do klas Orders i Customers:
• PobierzIdentyfikatorKlienta()
• GetOrderShortDetails()
• PobierzListęKlientów()
Te nowe metody obsługują nowe funkcje administracyjne, których będziemy potrzebować w szablonie
warstwy prezentacji admin_orders.tpl. Utwórz je, wykonując kroki ćwiczenia.
Ćwiczenie: Aktualizacja warstwy biznesowej
1. Dodaj nową metodę o nazwie GetByCustomerId() do klasy Orders w business/orders.php:
// Gets all orders placed by a specified customer
public static function GetByCustomerId($customerId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_by_customer_id(:customer_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':customer_id' => $customerId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
2. Dodaj nową metodę o nazwie GetOrderShortDetails() do klasy Orders w business/orders.php:
// Get short details for an order
public static function GetOrderShortDetails($orderId)

{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_order_short_details(:order_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
3. Zmodyfikuj metodę UpdateOrder() klasy Orders w następujący sposób:
// Updates order details
public static function UpdateOrder($orderId, $status, $comments,
$authCode, $reference)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_update_order(:order_id, :status, :comments,
:auth_code, :reference)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId,
':status' => $status,
':comments' => $comments,
':auth_code' => $authCode,
':reference' => $reference);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
4. Dodaj nową metodę o nazwie GetCustomersList() do klasy Customer w business/customer.php:
// Gets all customers names with their associated id
public static function GetCustomersList()
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL customer_get_customers_list()';

// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql);
}
Modyfikowanie poziomu prezentacji
Teraz musimy zaktualizować warstwę prezentacji, aby korzystać z nowych funkcji warstwy danych i
warstwy biznesowej. Na tym etapie nie zamierzamy wprowadzać ogromnych zmian w kodzie
zarządzania zamówieniami, ponieważ po prostu zmodyfikujemy go później, po zakończeniu nowego
systemu przetwarzania zamówień.
Rysunek przedstawia szablon admin_orders. Ta strona daje administratorom różne możliwości
filtrowania bieżących zamówień.

Bez względu na to, jakiej metody selekcji użyjemy, otrzymamy listę z zamówieniami spełniającymi
kryteria. Na rysunku widzimy zamówienie, które właśnie złożyła Jane.

Szablon admin_order_details wygląda jak ten pokazany na rysunku. Zwróć uwagę na dane dotyczące
podatku i wysyłki, które dodamy w dalszej części tego rozdziału.

Ćwiczenie: Aktualizacja poziomu prezentacji
1. Dodaj podświetlony kod do prezentacji/templates/admin_orders.tpl:
{* admin_orders.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_orders" assign="obj"}
{if $obj->mErrorMessage}<p class="error">{$obj->mErrorMessage}</p>{/if}
<form method="get" action="{$obj->mLinkToAdmin}">
<input name="Page" type="hidden" value="Orders" />
<p>
<font class="bold-text">Show orders by customer</font>

<select name="customer_id">
{section name=i loop=$obj->mCustomers}
<option value="{$obj->mCustomers[i].customer_id}"
{if $obj->mCustomers[i].customer_id == $obj->mCustomerId}
selected="selected"
{/if}>
{$obj->mCustomers[i].name}
</option>
{/section}
</select>
<input type="submit" name="submitByCustomer" value="Go!" />
</p>
<p>
<font class="bold-text">Get by order ID</font>
<input name="orderId" type="text" value="{$obj->mOrderId}" />
<input type="submit" name="submitByOrderId" value="Go!" />
</p>
<p>
<font class="bold-text">Show the most recent</font>
<input name="recordCount" type="text" value="{$obj->mRecordCount}" />
...
{section name=i loop=$obj->mOrders}
{assign var=status value=$obj->mOrders[i].status}
<tr>
<td>{$obj->mOrders[i].order_id}</td>
<td>{$obj->mOrders[i].created_on|date_format:"%Y-%m-%d %T"}</td>
<td>{$obj->mOrders[i].shipped_on|date_format:"%Y-%m-%d %T"}</td>
<td>{$obj->mOrderStatusOptions[$status]}</td>
<td>{$obj->mOrders[i].name}</td>
<td align="right">
<a href="{$obj->mOrders[i].link_to_order_details_admin}">View Details</a>

</td>
</tr>
{/section}
</table>
{/if}
2. Dodaj podświetlonych członków do klasy AdminOrders w Presentation/admin_orders.php:
public $mLinkToAdmin;
public $mCustomers;
public $mCustomerId;
public $mOrderId;
3. Dodaj podświetlony kod do metody init() klasy AdminOrders w Presentation/admin_orders.php:
// If "Show orders by status" filter is in action ...
if (isset ($_GET['submitOrdersByStatus']))
{
$this->mSelectedStatus = $_GET['status'];
$this->mOrders = Orders::GetOrdersByStatus($this->mSelectedStatus);
}
// If the "Show orders by customer ID" filter is in action ...
if (isset ($_GET['submitByCustomer']))
{
if (empty ($_GET['customer_id']))
$this->mErrorMessage = 'No customer has been selected';
else
{
$this->mCustomerId = $_GET['customer_id'];
$this->mOrders = Orders::GetByCustomerId($this->mCustomerId);
}
}
// If the "Get order by ID" filter is in action ...
if (isset ($_GET['submitByOrderId']))
{

if (empty ($_GET['orderId']))
$this->mErrorMessage = 'You must enter an order ID.';
else
{
$this->mOrderId = $_GET['orderId'];
$this->mOrders = Orders::GetOrderShortDetails($this->mOrderId);
}
}
$this->mCustomers = Customer::GetCustomersList();
if (is_array($this->mOrders) && count($this->mOrders) == 0)
$this->mErrorMessage =
'No orders found matching your searching criteria!';
4. Dodaj nowego członka do klasy AdminOrderDetails w Presentation/admin_order_details.php:
public $mLinkToAdmin;
public $mLinkToOrdersAdmin;
public $mCustomerInfo;
5. Zmodyfikuj wiersz, który aktualizuje zamówienie w metodzie init() AdminOrderDetails, tak jak
zaznaczono:
// Initializes class members
public function init()
{
if (isset ($_GET['submitUpdate']))
{
Orders::UpdateOrder($this->mOrderId, $_GET['status'],
$_GET['comments'], $_GET['authCode'], $_GET['reference']);
}
6. Również w metodzie init() klasy AdminOrderDetails dodaj wiersz odczytujący dane klienta, który
złożył zamówienie:
$this->mOrderInfo = Orders::GetOrderInfo($this->mOrderId);
$this->mOrderDetails = Orders::GetOrderDetails($this->mOrderId);
$this->mCustomerInfo = Customer::Get($this->mOrderInfo['customer_id']);
// Value which specifies whether to enable or disable edit mode

if (isset ($_GET['submitEdit']))
7. Zmodyfikuj prezentację/templates/admin_order_details.tpl zgodnie z zaznaczeniem:
tr>
<td class="bold-text">Status: </td>
<td>
<select name="status"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} >
{html_options options=$obj->mOrderStatusOptions
selected=$obj->mOrderInfo.status}
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Authorization Code: </td>
<td>
<input name="authCode" type="text" size="50"
value="{$obj->mOrderInfo.auth_code}"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Reference Number: </td>
<td>
<input name="reference" type="text" size="50"
value="{$obj->mOrderInfo.reference}"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Comments: </td>
<td>

<input name="comments" type="text" size="50"
value="{$obj->mOrderInfo.comments}"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Customer Name: </td>
<td>{$obj->mCustomerInfo.name}</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text" valign="top">Shipping Address: </td>
<td>
{$obj->mCustomerInfo.address_1}<br />
{if $obj->mCustomerInfo.address_2}
{$obj->mCustomerInfo.address_2}<br />
{/if}
{$obj->mCustomerInfo.city}<br />
{$obj->mCustomerInfo.region}<br />
{$obj->mCustomerInfo.postal_code}<br />
{$obj->mCustomerInfo.country}<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Customer Email: </td>
<td>{$obj->mCustomerInfo.email}</td>
</tr>
</table>
8. Zaktualizuj admin.php, dodając odniesienie do symetrycznej krypty, bezpiecznej karty i klas warstwy
biznesowej klienta:
require_once BUSINESS_DIR . 'shopping_cart.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'orders.php';

require_once BUSINESS_DIR . 'symmetric_crypt.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'secure_card.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'customer.php';
9. Załaduj stronę internetową, aby upewnić się, że nasz nowo dodany kod działa tak, jak pokazano na
rysunkach powyżej.
Jak to działa: zmiany poziomu prezentacji
To było długie ćwiczenie, a jednak, aby jak najlepiej je wykorzystać, nadal musimy przejść przez kilka
dodatkowych ćwiczeń, aby wprowadzić opłaty podatkowe i koszty wysyłki. W tym momencie cała
nasza funkcjonalność obsługi klienta zostanie zakończona, a my pozostaniemy z dodawaniem tylko
potoku zamówień i obsługi kart kredytowych. Przejdźmy teraz do dodania obsługi podatków i opłat za
wysyłkę.
Obsługa podatków i opłat za wysyłkę
Jedną z cech wspólnych dla wielu witryn e-commerce jest konieczność naliczania opłat związanych z
podatkiem i wysyłką. Oczywiście nie zawsze tak jest – cyfrowe strony pobierania nie muszą na przykład
pobierać opłat za wysyłkę, ponieważ nie jest to związane z fizyczną wysyłką. Jednak prawdopodobnie
będziemy chcieli uwzględnić w naszych zamówieniach dodatkowe opłaty tego czy innego rodzaju. W
rzeczywistości dodanie tej funkcjonalności może być bardzo proste – lub nie – w zależności od tego,
jak skomplikowane chcemy zrobić. W tym rozdziale utrzymamy prostotę i zapewnimy podstawową,
ale rozszerzalną funkcjonalność do obliczania zarówno podatków, jak i opłat za wysyłkę. Najpierw
omówmy problemy.
Kwestie podatkowe
Tematyka serwisów podatkowych i e-commerce ma skomplikowaną historię. Na początku
sprzedawcom internetowym zwykle ujdzie na sucho wszystko. Opodatkowanie było słabo
egzekwowane, a wiele witryn po prostu całkowicie je ignorowało. Dotyczyło to zwłaszcza zamówień
międzynarodowych, gdzie klienci często mogli uniknąć płacenia podatku przez większość czasu – chyba
że zamówienia zostały przechwycone przez celników! Kiedy coraz więcej osób zaczęło dowiadywać się
o witrynach e-commerce, organy podatkowe, takie jak IRS, zdały sobie sprawę, że tracą dużo pieniędzy
– a przynajmniej nie otrzymują wszystkiego, co mogli – i to ich denerwuje. Nastąpiła lawina działań,
gdy różne organizacje na całym świecie próbowały podłączyć się do tego strumienia przychodów.
Zaproponowano i wdrożono szereg rozwiązań z mieszanymi rezultatami. Teraz sprawy stają się nieco
bardziej uregulowane. Kluczową koncepcją, o której należy pamiętać, myśląc o podatkach, jest
związek, czyli biznes, który ma wystarczająco dużą obecność w jurysdykcji podatkowej, aby
zagwarantować pobór podatków. W praktyce oznacza to, że w przypadku wysyłki międzynarodowej w
większości sytuacji możesz nie ponosić odpowiedzialności za to, co dzieje się pod względem
podatkowym, chyba że Twoja firma ma znaczącą obecność w kraju docelowym. W przypadku wysyłki
wewnętrznej w kraju (lub powiedzmy w Unii Europejskiej), prawdopodobnie będziesz odpowiedzialny.
Ustawodawstwo jest trochę niejasne i na pewno nie zbadaliśmy przepisów dla każdego kraju na
świecie, ale ta ogólna zasada jest słuszna. Pozostałe kluczowe kwestie można podsumować
następująco:
• Opodatkowanie zależy od tego, skąd i dokąd wysyłasz przesyłkę.
• Obowiązują przepisy krajowe.

• Ważny jest rodzaj sprzedawanego produktu.
W niektórych krajach jest łatwiej niż w innych. Na przykład w Wielkiej Brytanii możemy naliczać
aktualną stawkę podatku od wartości dodanej (VAT) od wszystkich zakupów, w których ma ona
zastosowanie (niektóre rodzaje produktów są zwolnione lub objęte obniżoną stawką) i być względnie
zadowolonym, że zrobiliśmy wszystko możemy. Jeśli chcemy pójść o krok dalej, możemy rozważyć
wysyłkę naszych towarów za granicą (Amazon to robi, więc dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić?).
Stany Zjednoczone (i inne kraje) mają do czynienia ze znacznie bardziej złożonym systemem. W Stanach
Zjednoczonych podatki od sprzedaży różnią się nie tylko w zależności od stanu, ale często również w
obrębie stanów. W rzeczywistości prawie tylko wtedy, gdy większość sprzedawców dokładnie wie, co
robić, jest wysyłanie towarów do klienta w tym samym obszarze podatkowym, w którym znajduje się
ich firma. Innym razem, cóż, szczerze mówiąc, twoje przypuszczenia są równie dobre jak nasze.
Dodany przez nas schemat opodatkowania jest tak prosty, jak to tylko możliwe. Tabela bazy danych
będzie zawierała informacje dotyczące różnych stawek podatkowych, które można zastosować, a ich
wybór będzie na razie zależał od regionu wysyłki klienta. Wszystkie produkty są uważane za
podlegające opodatkowaniu według tej samej stawki. To pozostawia wiele do życzenia, ale
przynajmniej podatek zostanie obliczony i zastosowany. Możesz go później zastąpić własnym,
konkretnym systemem.
Problemy z wysyłką
Dostawa jest nieco prostsza niż podatek, chociaż znowu możemy wszystko tak skomplikować, jak tylko
chcemy. Ponieważ wysyłanie zamówień od firmy, która handluje za pośrednictwem interfejsu ecommerce, jest bardzo podobne do wysyłania zamówień, powiedzmy, od firmy zajmującej się
sprzedażą wysyłkową, praktyki są wdrożone i stosunkowo łatwe do zrozumienia. Do naszej dyspozycji
mogą być nowe sposoby robienia rzeczy, ale ogólne zasady są dobrze znane. Możesz mieć związek z
usługą pocztową od czasów handlu przed Internetem, w takim przypadku prawdopodobnie najłatwiej
jest trzymać rzeczy tak blisko starego sposobu robienia rzeczy, jak to tylko możliwe. Jeśli jednak dopiero
zaczynasz lub zmieniasz sposób, w jaki robisz rzeczy, masz wiele opcji do rozważenia. Najprostszą opcją
jest w ogóle nie martwić się o koszty wysyłki, co ma sens, jeśli nie ma kosztów, na przykład w przypadku
pobrań cyfrowych. Alternatywnie moglibyśmy po prostu uwzględnić koszt wysyłki w kosztach naszych
produktów. Albo możemy nałożyć zryczałtowaną opłatę niezależnie od zamówionych przedmiotów lub
miejsca przeznaczenia. Jednak niektóre z tych opcji mogą wiązać się z przepłacaniem lub
niedopłacaniem przez klientów, co nie jest idealne. Drugą skrajnością jest uwzględnienie wagi i
wymiarów wszystkich zamówionych produktów oraz obliczenie dokładnego kosztu. Można to nieco
uprościć, ponieważ niektóre firmy przewozowe (m.in. FedEx) udostępniają przydatne interfejsy API,
które mogą nam pomóc. W niektórych przypadkach możemy użyć dynamicznego systemu do
obliczenia dostępnych opcji wysyłki (na noc, od trzech do czterech dni itd.) na podstawie wielu
czynników, w tym wagi paczki i miejsca dostawy. Dokładne metody realizacji tego zadania mogą się
jednak bardzo różnić w zależności od firm spedycyjnych, a wdrożenie takiego rozwiązania
pozostawiamy Tobie, jeśli tego potrzebujesz. W tej książce ponownie przyjrzymy się prostej linii. Dla
każdego regionu wysyłki w bazie danych udostępnimy użytkownikowi szereg opcji wysyłki, z których
każdy będzie miał powiązany koszt. Koszt ten jest po prostu dodawany do kosztu zamówienia. To jest
powód, dla którego w rozdziale 16 zamieściliśmy tabelę shipping_region - jej użycie wkrótce stanie się
oczywiste.
Wdrażanie podatków i opłat za wysyłkę
Zgodnie z oczekiwaniami musimy wprowadzić kilka modyfikacji w TShirtShop, aby umożliwić opisane
wcześniej schematy podatkowe i wysyłkowe. Mamy jeszcze dwie tabele bazy danych do dodania,

podatki i wysyłkę, a także modyfikacje do wprowadzenia w tabeli zamówień. Będziemy musieli dodać
nowe funkcje bazy danych i dokonać pewnych modyfikacji w już istniejących. Niektóre klasy warstwy
biznesowej wymagają modyfikacji w celu uwzględnienia tych zmian, a warstwa prezentacji musi
zawierać metodę wyboru metody wysyłki przez użytkowników (schemat opodatkowania jest
wybierany automatycznie). W idealnym przypadku wyczyścilibyśmy zawartość tabel zamówień i
order_detail lub uwzględnili fakt, że stare zamówienia nie zawierają podatku i kosztów wysyłki, dla
których łączna kwota zostanie obliczona na 0,00 zł. Więc zacznijmy.
Modyfikowanie warstwy danych
W tej sekcji dodamy nowe tabele i zmodyfikujemy tabelę zamówień oraz dodamy lub zmodyfikujemy
stare procedury składowane w bazie danych.
Ćwiczenie: Tworzenie struktur bazy danych
1. Załaduj phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytania SQL.
2. Wykonaj ten kod, który doda tabelę wysyłkową do bazy danych tshirtshop:
-- Create shipping table
CREATE TABLE `shipping` (
`shipping_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`shipping_type` VARCHAR(100) NOT NULL,
`shipping_cost` NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
`shipping_region_id` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`shipping_id`),
KEY `idx_shipping_shipping_region_id` (`shipping_region_id`)
);
3. Wykonaj następujący kod, który wypełni tabelę wysyłki z bazy danych tshirtshop:
-- Populate shipping table
INSERT INTO `shipping` (`shipping_id`, `shipping_type`,
`shipping_cost`, `shipping_region_id`) VALUES
(1, 'Next Day Delivery ($20)', 20.00, 2),
(2, '3-4 Days ($10)', 10.00, 2),
(3, '7 Days ($5)', 5.00, 2),
(4, 'By air (7 days, $25)', 25.00, 3),
(5, 'By sea (28 days, $10)', 10.00, 3),
(6, 'By air (10 days, $35)', 35.00, 4),
(7, 'By sea (28 days, $30)', 30.00, 4);
4. Wykonaj ten kod, który doda tabelę podatkową do bazy danych tshirtshop:

-- Create tax table
CREATE TABLE `tax` (
`tax_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`tax_type` VARCHAR(100) NOT NULL,
`tax_percentage` NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`tax_id`)
);
5. Wykonaj następujący kod, który wypełni tabelę podatkową z bazy danych tshirtshop:
-- Populate tax table
INSERT INTO `tax` (`tax_id`, `tax_type`, `tax_percentage`) VALUES
(1, 'Sales Tax at 8.5%', 8.50),
(2, 'No Tax', 0.00);
6. Wykonaj ten kod, który doda kolumnę shipping_id i nowy indeks do tabeli zamówień z bazy danych
tshirtshop:
-- Adding a new field named shipping_id to orders table
ALTER TABLE `orders` ADD COLUMN `shipping_id` INT;
-- Adding a new index to orders table
CREATE INDEX `idx_orders_shipping_id` ON `orders` (`shipping_id`);
7. Wykonaj poniższy kod, który doda kolumnę tax_id oraz nowy indeks do tabeli orders z bazy danych
tshirtshop:
-- Adding a new field named tax_id to orders table
ALTER TABLE orders ADD COLUMN tax_id INT;
-- Adding a new index to orders table
CREATE INDEX `idx_orders_tax_id` ON `orders` (`tax_id`);
8. Usuń obecną procedurę składowaną shopping_cart_create_order i utwórz nową uwzględniającą
nowe zmiany wprowadzone w tabeli zamówień (nie zapomnij ustawić ogranicznika na $$):
-- Drop shopping_cart_create_order stored procedure
DROP PROCEDURE shopping_cart_create_order$$
-- Create shopping_cart_create_order stored procedure
CREATE PROCEDURE shopping_cart_create_order(IN inCartId CHAR(32),
IN inCustomerId INT, IN inShippingId INT, IN inTaxId INT)
BEGIN

DECLARE orderId INT;
-- Insert a new record into orders and obtain the new order ID
INSERT INTO orders (created_on, customer_id, shipping_id, tax_id) VALUES
(NOW(), inCustomerId, inShippingId, inTaxId);
-- Obtain the new Order ID
SELECT LAST_INSERT_ID() INTO orderId;
-- Insert order details in order_detail table
INSERT INTO order_detail (order_id, product_id, attributes,
product_name, quantity, unit_cost)
SELECT orderId, p.product_id, sc.attributes, p.name, sc.quantity,
COALESCE(NULLIF(p.discounted_price, 0), p.price) AS unit_cost
FROM shopping_cart sc
INNER JOIN product p
ON sc.product_id = p.product_id
WHERE sc.cart_id = inCartId AND sc.buy_now;
-- Save the order's total amount
UPDATE orders
SET total_amount = (SELECT SUM(unit_cost * quantity)
FROM order_detail
WHERE order_id = orderId)
WHERE order_id = orderId;
-- Clear the shopping cart
CALL shopping_cart_empty(inCartId);
-- Return the Order ID
SELECT orderId;
END$$
9. Zmodyfikuj procedurę składowaną orders_get_order_info usuwając starą wersję i tworząc nową (nie
zapomnij ustawić ogranicznika na $$):
-- Drop orders_get_order_info stored procedure
DROP PROCEDURE orders_get_order_info$$
-- Create orders_get_order_info stored procedure

CREATE PROCEDURE orders_get_order_info(IN inOrderId INT)
BEGIN
SELECT o.order_id, o.total_amount, o.created_on, o.shipped_on,
o.status, o.comments, o.customer_id, o.auth_code,
o.reference, o.shipping_id, s.shipping_type, s.shipping_cost,
o.tax_id, t.tax_type, t.tax_percentage
FROM orders o
INNER JOIN tax t
ON t.tax_id = o.tax_id
INNER JOIN shipping s
ON s.shipping_id = o.shipping_id
WHERE o.order_id = inOrderId;
END$$
10. Wykonaj ten kod, który dodaje procedurę składowaną orders_get_shipping_info do bazy danych
tshirtshop:
-- Create orders_get_shipping_info stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_shipping_info(IN inShippingRegionId INT)
BEGIN
SELECT shipping_id, shipping_type, shipping_cost, shipping_region_id
FROM shipping
WHERE shipping_region_id = inShippingRegionId;
END$$
Modyfikowanie warstwy biznesowej
Aby pracować z nowymi tabelami bazy danych i procedurami składowanymi, musimy wprowadzić kilka
zmian w business/shopping_cart.php. Musimy zmodyfikować CreateOrder() w ShoppingCart, aby
skonfigurować podatek i wysyłkę również dla nowych zamówień.
Ćwiczenie: Aktualizacja warstwy biznesowej
1. Zmodyfikuj metodę CreateOrder() w business/shopping_cart.php w następujący sposób:
// Create a new order
public static function CreateOrder($customerId, $shippingId, $taxId)
{
// Build SQL query

$sql = 'CALL shopping_cart_create_order(:cart_id, :customer_id,
:shipping_id, :tax_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':cart_id' => self::GetCartId(),
':customer_id' => $customerId,
':shipping_id' => $shippingId,
':tax_id' => $taxId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetOne($sql, $params);
}
2. Dodaj metodę GetShippingInfo() do klasy Orders w business/orders.php:
// Retrieves the shipping details for a given $shippingRegionId
public static function GetShippingInfo($shippingRegionId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_shipping_info(:shipping_region_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':shipping_region_id' => $shippingRegionId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
Modyfikowanie poziomu prezentacji
Wreszcie dochodzimy do warstwy prezentacji. W rzeczywistości, ze względu na wprowadzone przez
nas zmiany, jedyne zmiany, które należy wprowadzić, dotyczą strony kasy i zarządzania zamówieniami.
Ćwiczenie: Aktualizacja poziomu prezentacji
1. Zmodyfikuj prezentację/szablony/checkout_info.tpl zgodnie z zaznaczeniem:
Shipping region: {$obj->mShippingRegion}
</p>
{/if}
{if $obj->mNoCreditCard!= 'yes' && $obj->mNoShippingAddress != 'yes'}
<p>

Shipping type:
<select name="shipping">
{section name=i loop=$obj->mShippingInfo}
<option value="{$obj->mShippingInfo[i].shipping_id}">
{$obj->mShippingInfo[i].shipping_type}
</option>
{/section}
</select>
</p>
{/if}
<input type="submit" name="place_order" value="Place Order"
{$obj->mOrderButtonVisible} /> |
<a href="{$obj->mLinkToCart}">Edit Shopping Cart</a> |
2. Dodaj nowego członka do klasy CheckoutInfo w Presentation/checkout_info.php w następujący
sposób:
public $mLinkToCart;
public $mLinkToContinueShopping;
public $mShippingInfo;
3. Zmodyfikuj metodę init() w klasie CheckoutInfo w pliku Presentation/checkout_info.php:
// If the Place Order button was clicked, save the order to database ...
if(isset ($_POST['place_order']))
{
$this->mCustomerData = Customer::Get();
$tax_id = '';
switch ($this->mCustomerData['shipping_region_id'])
{
case 2:
$tax_id = 1;
break;
default:
$tax_id = 2;

}
// Create the order and get the order ID
$order_id = ShoppingCart::CreateOrder(
$this->mCustomerData['customer_id'],
(int)$_POST['shipping'], $tax_id);
// This will contain the PayPal link
$redirect =
PAYPAL_URL . '&item_name=TShirtShop Order ' .
urlencode('#') . $order_id .
'&item_number=' . $order_id .
'&amount=' . $this->mTotalAmount .
'&currency_code=' . PAYPAL_CURRENCY_CODE .
'&return=' . PAYPAL_RETURN_URL .
'&cancel_return=' . PAYPAL_CANCEL_RETURN_URL;
4. W ten sam sposób dodaj następujący kod:
foreach ($shipping_regions as $item)
if ($item['shipping_region_id'] ==
$this->mCustomerData['shipping_region_id'])
$this->mShippingRegion = $item['shipping_region'];
if ($this->mNoCreditCard == 'no' && $this->mNoShippingAddress == 'no')
{
$this->mShippingInfo = Orders::GetShippingInfo(
$this->mCustomerData['shipping_region_id']);
}
}
}
}
?>
5. Zaktualizuj index.php, dodając odniesienie do klasy biznesowej zamówień, jak pokazano tutaj:
require_once BUSINESS_DIR . 'secure_card.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'customer.php';

require_once BUSINESS_DIR . 'orders.php';
6. Kontynuuj modyfikowanie klasy AdminOrderDetails z pliku Presentation/admin_order_details.php,
dodając dwa elementy:
public $mLinkToOrdersAdmin;
public $mCustomerInfo;
public $mTotalCost;
public $mTax = 0.0;
7. Dodaj te wiersze do klasy AdminOrderDetails w metodzie init():
$this->mOrderInfo = Orders::GetOrderInfo($this->mOrderId);
$this->mOrderDetails = Orders::GetOrderDetails($this->mOrderId);
$this->mCustomerInfo = Customer::Get($this->mOrderInfo['customer_id']);
$this->mTotalCost = $this->mOrderInfo['total_amount'];
if ($this->mOrderInfo['tax_percentage'] !== 0.0)
$this->mTax = round((float)$this->mTotalCost *
(float)$this->mOrderInfo['tax_percentage'], 2)
/ 100.00;
$this->mTotalCost += $this->mOrderInfo['shipping_cost'];
$this->mTotalCost += $this->mTax;
// Format the values
$this->mTotalCost = number_format($this->mTotalCost, 2, '.', '');
$this->mTax = number_format($this->mTax, 2, '.', '');
// Value which specifies whether to enable or disable edit mode
if (isset ($_GET['submitEdit']))
$this->mEditEnabled = true;
8. Zmodyfikuj szablon prezentacji/templates/admin_order_details.tpl zgodnie z podświetleniem:
<input type="hidden" name="Page" value="OrderDetails" />
<input type="hidden" name="OrderId"
value="{$obj->mOrderInfo.order_id}" />
<table class="borderless-table">
<tr>
<td class="bold-text">Total Amount: </td>

<td class="price">
${$obj->mOrderInfo.total_amount}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Tax: </td>
<td class="price">{$obj->mOrderInfo.tax_type} ${$obj->mTax}</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Shipping: </td>
<td class="price">{$obj->mOrderInfo.shipping_type}</td>
</tr>
<tr>
<td class="bold-text">Date Created: </td>
<td>
{$obj->mOrderInfo.created_on|date_format:"%Y-%m-%d %T"}
</td>
</tr>
Jak to działa: rozwiązywanie problemów związanych z podatkami i wysyłką
Zauważ, że jest to jeden z najważniejszych fragmentów kodu. Jest to kod, w którym
najprawdopodobniej dokonasz modyfikacji systemu podatkowego i wysyłkowego, jeśli zdecydujesz się
wdrożyć własny system. Zmiany w bazie danych i warstwie biznesowej są znacznie bardziej ogólne –
choć nie oznacza to, że takie modyfikacje nie byłyby konieczne. Przed sprawdzeniem, czy nowy system
działa pod kątem podatków i opłat za wysyłkę, skorzystaj ze strony zarządzania zamówieniami, aby
sprawdzić, czy nie ma to wpływu na stare zamówienia. Informacje pobrane dla starego zamówienia
powinny pozostać nienaruszone, ponieważ dane pozostają niezmienione. Złóż nowe zamówienie,
najlepiej dla klienta w regionie wysyłki w Stanach Zjednoczonych/Kanadzie (ponieważ jest to obecnie
jedyny region, w którym naliczany jest podatek). Zauważ, że na stronie kasy musisz wybrać opcję
wysyłki. Po złożeniu zamówienia sprawdź nowe zamówienie w bazie danych. Wynik powinien wyglądać
jak strona pokazana na rysunku 3. W tej Części, prowadząc do tego przykładu, właściwie zbadaliśmy,
jak działają podatki i opłaty za wysyłkę, ale podsumujmy. Najpierw klient musi wybrać region wysyłki
dla swojego adresu. Bez wybrania tego regionu wysyłki odwiedzający nie mogą składać zamówień,
ponieważ nie mogą wybrać opcji wysyłki. Gdy gość składa zamówienie, wybrany region wysyłki jest
dołączany do zamówienia w tabeli zamówień. Dołączony jest również wymóg podatkowy dla
zamówienia, chociaż nie wymaga to wprowadzania danych przez użytkownika i jest obecnie wybierany
za pomocą bardzo prostego algorytmu.
Dalszy rozwój

Z tego miejsca można przejść na kilka sposobów. Być może pierwszym może być dodanie systemu
administracyjnego dla opcji podatkowych i wysyłki. Nie zostało to tutaj zaimplementowane, częściowo
dlatego, że byłoby to trywialne, biorąc pod uwagę doświadczenie, które miałeś do tej pory w tej
książce, a częściowo dlatego, że przedstawione tutaj techniki są bardziej szablonem dla rozwoju niż w
pełni rozwiniętym sposobem robienia rzeczy – tam jest tak wiele opcji do wyboru zarówno dla
kalkulacji podatku, jak i kosztów wysyłki, że tutaj omówione są tylko podstawy. Atrakcyjną opcją jest
podłączenie się do usług online w celu obliczenia podatku i kosztów wysyłki; w przypadku usług
spedycyjnych jest to bardzo możliwe. W rzeczywistości usługi oferowane przez firmy wysyłkowe, takie
jak FedEx, wykorzystują proces podobny do firm obsługujących karty kredytowe, które omówimy w
dalszej części tej książki. Większość kodu, który musiałbyś napisać, aby uzyskać dostęp do usług
wysyłkowych, będzie bardzo podobna do kodu do przetwarzania kart kredytowych, chociaż oczywiście
będziesz musiał go dostosować, aby uzyskać właściwe szczegóły. W Twoim przypadku mogą być
wymagane większe zmiany, takie jak dodanie wagi i wymiarów do produktów, ale to bardzo zależy od
tego, jakie produkty sprzedajesz.
Podsumowanie
Rozszerzyliśmy witrynę TShirtShop, aby umożliwić klientom składanie zamówień przy użyciu wszystkich
nowych danych i technik wprowadzonych w Części poprzedniej. Wiele modyfikacji wprowadzonych w
tym rozdziale stanowi podstawę do wykorzystania potoku zamówień w pozostałych tej książki.
Dodaliśmy również szybki sposób sprawdzania zamówień klientów, chociaż w żadnym wypadku nie
jest to w pełni rozwinięte narzędzie administracyjne – które pojawi się później. Wdrożyliśmy również
prosty system dodawania podatku i kosztów wysyłki do zamówień. Ten system nie jest uniwersalnym
rozwiązaniem, ale działa i jest prosty. Co ważniejsze, techniki te można łatwo rozbudować, aby
wprowadzić bardziej złożone algorytmy i interakcję użytkownika w celu odpowiedniego wyboru opcji
podatku i wysyłki oraz zamówień cenowych. Od następnego rozdziału będziemy jeszcze bardziej
rozwijać system zamówień klientów, rozpoczynając opracowywanie profesjonalnego potoku
zamówień do przetwarzania zamówień.

Wdrażanie potoku zamówień: część 1
Wdrożenie lejka zamówień to pierwszy krok do stworzenia profesjonalnego systemu zarządzania
zamówieniami. W tej i następnej Części zbudujemy własny proces przetwarzania zamówień, który
zajmuje się autoryzacją kart kredytowych, sprawdzaniem zapasów, wysyłką, powiadamianiem emailem i tak dalej. Pokażemy, gdzie ten proces pasuje do obrazu. Funkcjonalność potoku zamówień to
niezwykle przydatna funkcja dla witryny e-commerce. Funkcje potoku zamówień pozwalają nam
śledzić zamówienia na każdym etapie procesu i dostarczać informacje audytowe, do których możemy
się później odwołać lub jeśli coś pójdzie nie tak podczas realizacji zamówienia. Możemy to wszystko
zrobić bez polegania na zewnętrznym systemie księgowym, co również może obniżyć koszty. Większość
tej Częsci dotyczy tego, czym jest system potoków i konstruowania tego systemu, co wiąże się również
z niewielkimi modyfikacjami sposobu, w jaki obecnie działają, oraz kilkoma dodatkami do bazy danych,
z której korzystamy. Jednak kod nie jest dużo bardziej skomplikowany niż kod, którego już używaliśmy.
Prawdziwym wyzwaniem jest projektowanie systemu. Po zaprojektowaniu potoku zamówień, funkcje,
które dodasz do niego to:
• Aktualizacja statusu zamówienia
• Ustawianie szczegółów uwierzytelnienia karty kredytowej
• Ustawienie daty wysyłki zamówienia
• Wysyłanie e-maili do klientów i dostawców
• Pobieranie szczegółów zamówienia i adresu klienta
Pod koniec następnej Części klienci będą mogli składać zamówienia w naszym lejku, a my będziemy
mogli śledzić postęp tych zamówień na różnych etapach. Chociaż nie nastąpi jeszcze żadne prawdziwe
przetwarzanie kart kredytowych, otrzymamy całkiem kompletny system, w tym nową administracyjną
stronę internetową, z której dostawcy mogą korzystać w celu potwierdzenia, że mają produkty w
magazynie i potwierdzenia, że zamówienia zostały wysłane . Na początek jednak potrzebujemy nieco
więcej informacji na temat tego, co tak naprawdę staramy się osiągnąć.
Co to jest potok zamówień?
Każda transakcja handlowa, czy to w sklepie na ulicy, przez Internet, czy gdziekolwiek indziej, wiąże się
z kilkoma powiązanymi zadaniami, które należy wykonać, zanim można ją uznać za zakończoną. Na
przykład nie możemy po prostu usunąć ubrania z butiku mody (bez płacenia) i powiedzieć, że go
kupiliśmy – wynagrodzenie jest integralną częścią każdego zakupu. Ponadto transakcja zakończy się
pomyślnie tylko wtedy, gdy każde z wykonanych zadań zakończy się pomyślnie. Jeśli na przykład karta
kredytowa klienta zostanie odrzucona, nie można jej obciążyć żadnymi środkami, więc nie można
dokonać zakupu.
Sekwencja zadań w transakcji jest często rozumiana w kategoriach potoku. W tej analogii zamówienia
zaczynają się na jednym końcu rury i wychodzą z drugiego końca po ich zakończeniu. Po drodze muszą
przejść przez kilka odcinków potoku, z których każdy odpowiada za określone zadanie lub powiązaną
grupę zadań. Jeśli którykolwiek odcinek potoku nie zostanie ukończony, zamówienie „utknie” i może
wymagać interakcji z zewnątrz, zanim będzie mógł przejść dalej wzdłuż rurociągu, lub może zostać
całkowicie anulowane. Na przykład prosty potok przedstawiony na rysunku dotyczy transakcji w
sklepie stacjonarnym.

Ostatnia sekcja, opakowanie, może być opcjonalna i może wiązać się z dodatkowymi zadaniami, takimi
jak pakowanie prezentów. Etap płatności może również obejmować jedną z kilku metod działania,
ponieważ klient może zapłacić gotówką, kartą kredytową, bony upominkowe i tak dalej. Gdy
weźmiemy pod uwagę zakupy w e-commerce, lejek staje się dłuższy, ale tak naprawdę nie jest to
bardziej skomplikowane.
Projektowanie potoku zamówień
W aplikacji e-commerce TShirtShop potok będzie wyglądał jak na rysunku.

Zadania realizowane na tych odcinkach potoku są następujące:
Powiadomienie klienta: Do klienta wysyłane jest powiadomienie e-mail z informacją, że rozpoczęło się
przetwarzanie zamówienia oraz potwierdzeniem pozycji do wysłania oraz adresem, na który towar
zostanie wysłany.
Autoryzacja karty kredytowej: Karta kredytowa użyta do zakupu jest sprawdzana, a całkowita kwota
zamówienia jest odkładana na bok (chociaż na tym etapie nie jest pobierana żadna płatność).
Kontrola stanów magazynowych: Do dostawcy wysyłana jest wiadomość e-mail z listą zamówionych
artykułów. Przetwarzanie jest kontynuowane, gdy dostawca potwierdzi, że towary są dostępne.
Płatność: Transakcja kartą kredytową jest realizowana z wykorzystaniem wcześniej odłożonych
środków.
Wysyłka: Do dostawcy wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania płatności za
zamówione artykuły. Przetwarzanie jest kontynuowane, gdy dostawca potwierdzi, że towary zostały
wysłane.
Powiadomienie klienta: Wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem klienta o wysłaniu
zamówienia i podziękowaniem za korzystanie ze strony internetowej TShirtShop.
Uwaga : Jeśli chodzi o wdrożenie, jak wkrótce zobaczysz, jest więcej etapów, ponieważ etapy kontroli
zapasów i wysyłki w rzeczywistości składają się z dwóch odcinków rurociągu – jednej, która wysyła
wiadomość e-mail, a drugiej, która czeka na potwierdzenie.
Gdy zamówienia przepływają przez ten potok, wpisy są dodawane do nowej tabeli bazy danych o
nazwie audyt. Te wpisy można sprawdzić, aby zobaczyć, co się stało z zamówieniem i są doskonałym
sposobem na zidentyfikowanie problemów, jeśli wystąpią. Każdy wpis w tabeli zamówień jest również
oflagowany statusem, identyfikującym punkt w potoku, do którego dotarł. Aby przetworzyć potok,
stworzymy klasy reprezentujące każdy etap. Klasy te przeprowadzają wymagane przetwarzanie, a

następnie modyfikują status zamówienia w tabeli zamówień, aby przesunąć zamówienie. Będziemy
również potrzebować klasy koordynującej (lub procesora), która może zostać wywołana dla dowolnego
zamówienia i wykona odpowiednią klasę etapu potoku. Procesor ten jest wywoływany raz przy
składaniu zamówienia i podczas normalnej pracy jest wywoływany dwa razy - raz w celu potwierdzenia
stanu magazynowego i raz w celu potwierdzenia wysyłki. Aby ułatwić życie, zdefiniujemy również
wspólny interfejs obsługiwany przez każdą klasę etapu potoku. Umożliwia to klasie procesora
zamówień dostęp do każdego etapu w standardowy sposób. Zdefiniujemy również kilka funkcji
narzędziowych i ujawnimy kilka wspólnych właściwości w klasie procesora zamówień, które będą
używane w razie potrzeby przez etapy potoku. Na przykład identyfikator zamówienia powinien być
dostępny dla wszystkich etapów potoku, więc aby uniknąć duplikacji kodu, umieścimy tę informację w
klasie procesora zamówień. Przejdźmy teraz do konkretów. Zbudujemy wiele plików w folderze
biznesowym zawierającym wszystkie nowe klasy, do których będziemy się odwoływać z TShirtShop.
Nowe pliki, które utworzymy, to:
OrderProcessor: Główna klasa do przetwarzania zamówień.
IPipelineSection: definicja interfejsu dla odcinków potoku.
PsInitialNotification, PsCheckFunds, PsCheckStock, PsStockOk, PsTakePayment, PsShipGoods,
PsShipOk, PsFinalNotification: Klasy sekcji potoku. Stworzymy te klasy w rozdziale 19; tutaj zamiast
tego użyjemy klasy dummy (PsDummy).
Postęp zamówienia przez potok, za pośrednictwem procesora zamówienia, odnosi się do potoku
pokazanego wcześniej.

Proces przedstawiony na tym schemacie podzielony jest na trzy sekcje:
• Klient składa zamówienie.
• Dostawca potwierdza stan magazynowy.
• Dostawca potwierdza wysyłkę.
Pierwszy etap wygląda następująco:
1. Gdy klient potwierdzi zamówienie, Presentation/checkout_info.php tworzy zamówienie w bazie
danych i wywołuje OrderProcessor w celu rozpoczęcia przetwarzania zamówienia.
2. OrderProcessor wykrywa, że zamówienie jest nowe i wywołuje PsInitialNotification.
3. PsInitialNotification wysyła do klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i
przyśpiesza etap realizacji zamówienia. Instruuje również OrderProcessor, aby kontynuował
przetwarzanie.
4. OrderProcessor wykrywa status nowego zamówienia i wywołuje PsCheckFunds.
5. PsCheckFunds sprawdza, czy środki są dostępne na karcie kredytowej klienta i przechowuje dane
wymagane do sfinalizowania transakcji, jeśli środki są dostępne. Jeśli to się powiedzie, etap

zamówienia jest zaawansowany, a OrderProcessor otrzymuje polecenie kontynuowania. Karta
kredytowa klienta nie jest jeszcze obciążana.
6. OrderProcessor wykrywa status nowego zamówienia i wywołuje PsCheckStock.
7. PsCheckStock wysyła wiadomość e-mail do dostawcy z listą zamówionych pozycji, instruuje
dostawcę, aby potwierdził za pośrednictwem ADMINISTRACJI ZAMÓWIEŃ z sekcji administratora i
przesuwa status zamówienia.
8. Procesor Zamówień zostaje rozwiązany.
Drugi etap wygląda następująco:
1. Gdy dostawca zaloguje się na stronie administratora zamówień, aby potwierdzić dostępność towaru,
Presentation/admin_order_details.php wywołuje OrderProcessor, aby kontynuować przetwarzanie
zamówienia.
2. Jeśli dostawca potwierdzi dostępność towaru, OrderProcessor wykrywa nowy status zamówienia i
wywołuje PsStockOk.
3. PsStockOk przesuwa status zamówienia i informuje OrderProcessor, aby kontynuował.
4. OrderProcessor wykrywa status nowego zamówienia i wywołuje PsTakePayment.
5. PsTakePayment wykorzystuje szczegóły transakcji zapisane wcześniej przez PsCheckFunds, aby
zakończyć transakcję, obciążając kartę kredytową klienta za zamówienie, a następnie przesuwa status
zamówienia, informując OrderProcessor, aby kontynuował.
6. OrderProcessor wykrywa status nowego zamówienia i wywołuje PsShipGoods.
7. PsShipGoods wysyła do dostawcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówionych pozycji, poleca
dostawcy wysyłkę tych towarów do klienta oraz informuje o statusie zamówienia.
8. Procesor Zamówień zostaje rozwiązany.
Trzeci etap wygląda następująco:
1. Gdy dostawca potwierdzi, że towar został wysłany, Presentation/ admin_order_details.php
wywołuje OrderProcessor, aby kontynuować przetwarzanie zamówienia.
2. OrderProcessor wykrywa status nowego zamówienia i wywołuje PsShipOk.
3. PsShipOk wprowadza datę wysyłki do bazy danych, przesuwa status zamówienia i mówi
OrderProcessorowi, aby kontynuował.
4. OrderProcessor wykrywa status nowego zamówienia i wywołuje PsFinalNotification.
5. PsFinalNotification wysyła do klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki zamówienia i
przyśpiesza etap realizacji zamówienia.
6. Procesor Zamówień zostaje rozwiązany.
Jeśli coś pójdzie nie tak w dowolnym momencie przetwarzania, na przykład odrzucenie karty
kredytowej, do administratora wysyłana jest wiadomość e-mail. Administrator ma wówczas wszystkie
niezbędne informacje, aby sprawdzić, co się stało, skontaktować się z zaangażowanym klientem i w
razie potrzeby anulować lub wymienić zamówienie. Żaden punkt w tym procesie nie jest szczególnie
skomplikowany; po prostu potrzeba dużo kodu, aby wprowadzić to w życie!

Układanie podbudowy
Zanim zaczniemy budować opisane komponenty, musimy dokonać kilku modyfikacji w bazie danych i
aplikacji internetowej TShirtShop. Podczas przetwarzania zamówień jedną z najważniejszych funkcji
potoku jest utrzymywanie aktualnej ścieżki audytu. Implementacja tej ścieżki audytu obejmuje
dodawanie rekordów do nowej tabeli bazy danych o nazwie audyt. W poniższym ćwiczeniu dodamy
tabelę audytu. Aby zaimplementować opisaną funkcjonalność, musimy również dodać nową funkcję o
nazwie orders_create_audit do bazy danych tshirtshop. Procedura składowana orders_create_audit
dodaje wpis do tabeli inspekcji. Stworzymy również klasę OrderProcessor (klasę odpowiedzialną za
przenoszenie zamówienia przez potok), która zawiera dużo kodu. Możemy jednak zacząć po prostu i w
razie potrzeby rozbudowywać dodatkowe funkcje. Na początek stworzymy wersję klasy
OrderProcessor z następującą funkcjonalnością:
• Dynamicznie wybiera odcinek potoku obsługujący interfejs IPipelineSection
• Dodaje podstawowe dane audytowe
• Daje dostęp do aktualnych szczegółów zamówienia
• Daje dostęp do klienta dla bieżącego zamówienia
• Daje dostęp do mailingu administratora
• Wysyła wiadomość e-mail do administratora w przypadku błędu
INTERFEJSY W PHP
Po raz pierwszy pracujemy z interfejsami. Interfejsy stanowią wspólną cechę współczesnych języków
obiektowych. Interfejs reprezentuje zestaw metod, które klasa musi zdefiniować podczas
implementacji interfejsu. Kiedy klasa implementuje interfejs, wymagane jest zaimplementowanie
wszystkich metod zdefiniowanych przez ten interfejs. W ten sposób interfejs staje się kontraktem,
który gwarantuje, że klasy, które go implementują, zawierają określony zestaw metod. Na przykład w
poniższym ćwiczeniu utworzymy interfejs o nazwie IPipelineSection, który zawiera pojedynczą metodę
o nazwie Process():
interface IPipelineSection
{
public function Process($processor);
}
Zaimplementujemy ten interfejs we wszystkich klasach reprezentujących sekcje potoku, upewniając
się, że każda z tych klas będzie zawierała metodę o nazwie Process(). W ten sposób, pracując z klasami
potoku zamówień, będziemy mogli bezpiecznie wywołać na nich metodę Process(), ponieważ
będziemy mieć gwarancję, że ta metoda tam będzie. Interfejs nie może być tworzony jak normalna
klasa, ponieważ nie zawiera żadnych implementacji metod, a jedynie ich sygnatury. (Podpis metody to
po prostu definicja metody bez kodu). Klasy implementują interfejsy za pomocą operatora implements.
Klasa może implementować wiele interfejsów, ale te interfejsy nie mogą zawierać tej samej metody,
aby uniknąć niejednoznaczności. Stworzymy pojedynczy odcinek potoku, PsDummy, który
wykorzystuje część tej funkcjonalności. PsDummy jest używany w kodzie zamiast prawdziwych klas
sekcji potoku, które zaimplementujemy w następnej Części.
Ćwiczenie: Implementacja szkieletu funkcjonalności przetwarzania zleceń

1. Używając phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytań SQL.
2. Wykonaj ten kod, który utworzy tabelę audytu w bazie danych tshirtshop:
-- Create audit table
CREATE TABLE `audit` (
`audit_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`order_id` INT NOT NULL,
`created_on` DATETIME NOT NULL,
`message` TEXT NOT NULL,
`code` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`audit_id`),
KEY `idx_audit_order_id` (`order_id`)
);
3. Wykonaj następujący kod, który utworzy procedurę składowaną orders_create_audit w bazie
danych tshirtshop (nie zapomnij ustawić ogranicznika na $$):
-- Create orders_create_audit stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_create_audit(IN inOrderId INT,
IN inMessage TEXT, IN inCode INT)
BEGIN
INSERT INTO audit (order_id, created_on, message, code)
VALUES (inOrderId, NOW(), inMessage, inCode);
END$$
4. Przechodząc do warstwy biznesowej, dodaj następującą metodę do klasy Orders w
business/orders.php:
// Creates audit record
public static function CreateAudit($orderId, $message, $code)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_create_audit(:order_id, :message, :code)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId,
':message' => $message,
':code' => $code);

// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
5. Dodaj nowy plik do katalogu biznesowego o nazwie order_processor.php z następującym kodem:
<?php
/* Main class, used to obtain order information,
run pipeline sections, audit orders, etc. */
class OrderProcessor
{
public $mOrderInfo;
public $mOrderDetailsInfo;
public $mCustomerInfo;
public $mContinueNow;
private $_mCurrentPipelineSection;
private $_mOrderProcessStage;
// Class constructor
public function __construct($orderId)
{
// Get order
$this->mOrderInfo = Orders::GetOrderInfo($orderId);
if (empty ($this->mOrderInfo['shipping_id']))
$this->mOrderInfo['shipping_id'] = -1;
if (empty ($this->mOrderInfo['tax_id']))
$this->mOrderInfo['tax_id'] = -1;
// Get order details
$this->mOrderDetailsInfo = Orders::GetOrderDetails($orderId);
// Get customer associated with the processed order
$this->mCustomerInfo = Customer::Get($this->mOrderInfo['customer_id']);
$credit_card = new SecureCard();
$credit_card->LoadEncryptedDataAndDecrypt(
$this->mCustomerInfo['credit_card']);

$this->mCustomerInfo['credit_card'] = $credit_card;
}
/* Process is called from presentation/checkout_info.php and
presentation/admin_orders.php to process an order */
public function Process()
{
// Configure processor
$this->mContinueNow = true;
// Log start of execution
$this->CreateAudit('Order Processor started.', 10000);
// Process pipeline section
try
{
while ($this->mContinueNow)
{
$this->mContinueNow = false;
$this->_GetCurrentPipelineSection();
$this->_mCurrentPipelineSection->Process($this);
}
}
catch(Exception $e)
{
$this->MailAdmin('Order Processing error occurred.',
'Exception: "' . $e->getMessage() . '" on ' .
$e->getFile() . ' line ' . $e->getLine(),
$this->_mOrderProcessStage);
$this->CreateAudit('Order Processing error occurred.', 10002);
throw new Exception('Error occurred, order aborted. ' .
'Details mailed to administrator.');
}
$this->CreateAudit('Order Processor finished.', 10001);

}
// Adds audit message
public function CreateAudit($message, $code)
{
Orders::CreateAudit($this->mOrderInfo['order_id'], $message, $code);
}
// Builds e-mail message
public function MailAdmin($subject, $message, $sourceStage)
{
$to = ADMIN_EMAIL;
$headers = 'From: ' . ORDER_PROCESSOR_EMAIL . "\r\n";
$body = 'Message: ' . $message . "\n" .
'Source: ' . $sourceStage . "\n" .
'Order ID: ' . $this->mOrderInfo['order_id'];
$result = mail($to, $subject, $body, $headers);
if ($result === false)
{
throw new Exception ('Failed sending this mail to administrator:' .
"\n" . $body);
}
}
// Gets current pipeline section
private function _GetCurrentPipelineSection()
{
$this->_mOrderProcessStage = 100;
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsDummy();
}
}
?>
6. Utwórz interfejs IPipelineSection w nowym pliku o nazwie business/i_pipeline_section.php w
następujący sposób:

<?php
interface IPipelineSection
{
public function Process($processor);
}
?>
7. Dodaj nowy plik w katalogu biznesowym o nazwie ps_dummy.php z następującym kodem. Klasa
PsDummy jest używana w tym rozdziale do celów testowych zamiast rzeczywistych sekcji potoku, które
zaimplementujemy w następnym rozdziale.
<?php
class PsDummy implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
$processor->CreateAudit('PsDoNothing started.', 99999);
$processor->CreateAudit('Customer: ' .
$processor->mCustomerInfo['name'], 99999);
$processor->CreateAudit('Order subtotal: ' .
$processor->mOrderInfo['total_amount'], 99999);
$processor->MailAdmin('Test.', 'Test mail from PsDummy.', 99999);
$processor->CreateAudit('PsDoNothing finished', 99999);
}
}
?>
8. Dodaj następujący kod do pliku include/config.php, dostosowując dane do własnych adresów e-mail:
// Constant definitions for order handling related messages
define('ADMIN_EMAIL', 'Admin@example.com');
define('CUSTOMER_SERVICE_EMAIL', 'CustomerService@example.com');
define('ORDER_PROCESSOR_EMAIL', 'OrderProcessor@example.com');
define('SUPPLIER_EMAIL', 'Supplier@example.com');
Uwaga : Wartości ADMIN_EMAIL i SUPPLIER_EMAIL będą faktycznie używane do wysyłania
wiadomości e-mail. Innymi słowy, muszą to być prawdziwe adresy e-mail, które możesz zweryfikować.

Możesz pozostawić CUSTOMER_SERVICE_EMAIL i ORDER_PROCESSOR_EMAIL bez zmian, ponieważ są
one używane w polu FROM wiadomości e-mail i nie muszą to być prawidłowe adresy e-mail.
9. Dodaj podświetlone linie do admin.php
// Load Business Tier
...
require_once BUSINESS_DIR . 'customer.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'i_pipeline_section.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_dummy.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'order_processor.php';
10. Zmodyfikuj prezentację/templates/admin_order_details.tpl dodając podświetloną linię:
<input type="submit" name="submitCancel" value="Cancel"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
<input type="submit" name="submitProcessOrder" value="Process Order" />
</p>
<h3>Order contains these products:</h3>
11. Zmodyfikuj prezentację/admin_order_details.php, jak zaznaczono tutaj:
// Initializes class members
public function init()
{
if (isset ($_GET['submitUpdate']))
{
Orders::UpdateOrder($this->mOrderId, $_GET['status'],
$_GET['comments'], $_GET['authCode'], $_GET['reference']);
}
if (isset ($_GET['submitProcessOrder']))
{
$processor = new OrderProcessor($this->mOrderId);
$processor->Process();
}
$this->mOrderInfo = Orders::GetOrderInfo($this->mOrderId);
$this->mOrderDetails = Orders::GetOrderDetails($this->mOrderId);

12. Załaduj stronę administrowania zamówieniami w przeglądarce i wybierz zamówienie, aby
wyświetlić jego szczegóły. Na stronie szczegółów zamówienia kliknij przycisk Przetwarzaj zamówienie.

Uwaga : Jeśli chcesz mieć możliwość wysłania wiadomości e-mail z błędem na konto pocztowe hosta
lokalnego (twoja_nazwa@locahost), wówczas na komputerze powinien być uruchomiony serwer
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). W dystrybucji Red Hat (lub Fedora) Linux możesz uruchomić
serwer SMTP za pomocą następującego polecenia: service sendmail start
Uwaga : W systemach Windows należy sprawdzić w Menedżerze Internetowych usług informacyjnych
(IIS) domyślny wirtualny serwer SMTP i upewnić się, że jest on uruchomiony.
13. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą w poszukiwaniu nowego e-maila, który powinien brzmieć
„Testuj pocztę od PsDummy”.
14. Sprawdź tabelę kontroli w bazie danych, aby zobaczyć nowe wpisy.

Jak to działa: szkielet funkcjonalności przetwarzania zleceń
Wpisy będą dodawane przez OrderProcessor i poszczególne etapy potoku, aby wskazać sukcesy i
niepowodzenia. Wpisy te można następnie sprawdzić, aby zobaczyć, co się stało z zamówieniem, co
jest ważną funkcją, jeśli chodzi o sprawdzanie błędów. Kolumna kodu jest interesująca, ponieważ
pozwala nam skojarzyć określone wiadomości z numerem identyfikacyjnym. Możemy mieć inną tabelę
bazy danych, w której te numery kodów będą pasować do opisów, chociaż nie jest to naprawdę
konieczne, ponieważ schemat używany do numerowania (jak patrz dalej w rozdziale) jest dość
opisowy. Ponadto mamy kolumnę wiadomości, która już zawiera informacje czytelne dla człowieka. W
celach demonstracyjnych ustawiamy adresy e-mail administratora i dostawcy na fikcyjne adresy email, które powinny być również adresem klienta używanym do generowania zamówień testowych.
Powinniśmy to zrobić, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie przed wysłaniem poczty do świat
zewnętrzny. Przyjrzyjmy się teraz klasie OrderProcessor. Głównym ciałem klasy OrderProcessor jest
metoda Process(), która jest teraz wywoływana z Presentation/admin_order_details.php w celu
przetworzenia zamówienia:
public function Process()
{
// Configure processor
$this->mContinueNow = true;
Następnie użyliśmy metody CreateAudit(), aby dodać wpis audytu wskazujący, że OrderProcessor
został uruchomiony:
// Log start of execution
$this->CreateAudit('Order Processor started.', 10000);
Następnie dochodzimy do samego przetwarzania zamówienia. Zastosowany tutaj model polega na
sprawdzeniu pola logicznego $mContinueNow przed przetworzeniem sekcji potoku. Dzięki temu sekcje
mogą określić, czy przetwarzanie powinno być kontynuowane po zakończeniu bieżącego zadania
(ustawiając $mContinueNow na true), czy też przetwarzanie powinno zostać wstrzymane (ustawiając
$mContinueNow na false). Jest to konieczne, ponieważ podczas sprawdzania, czy produkty są w
magazynie i czy środki są dostępne na karcie kredytowej klienta, musimy czekać na dane wejściowe z
zewnątrz w określonych punktach rurociągu. Sekcja potoku do przetworzenia jest wybierana przez
prywatną metodę _GetCurrentPipelineSection(), która ostatecznie zwraca klasę sekcji potoku (te klasy
zbudujemy w następnym rozdziale) odpowiadającą aktualnemu statusowi zamówienia. Jednak w tym
momencie _GetCurrentPipelineSection() ma za zadanie ustawić etap procesu i zwrócić instancję
PsDummy. W następnym rozdziale zaimplementujemy klasy reprezentujące każdą sekcję potoku i
zwrócimy jedną z tych klas zamiast PsDummy.

// Gets current pipeline section
private function _GetCurrentPipelineSection()
{
$this->_mOrderProcessStage = 100;
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsDummy();
}
Wracając do Process(), widzimy tę metodę wywoływaną w bloku try:
// Process pipeline section
try
{
while ($this->mContinueNow)
{
$this->mContinueNow = false;
$this->_GetCurrentPipelineSection();
$this->_mCurrentPipelineSection->Process($this);
}
}
Zauważ, że $mContinueNow jest ustawione na false w pętli while - domyślnym zachowaniem jest
zatrzymanie po każdej sekcji potoku. Jednak wywołanie metody Process() bieżącej klasy sekcji potoku
(która otrzymuje parametr bieżącej instancji OrderProcessor, dzięki czemu ma dostęp do elementu
$mContinueNow) zmienia wartość $mContinueNow z powrotem na true w przypadku, gdy
przetwarzanie powinno przejdź do następnej sekcji potoku bez czekania na interakcję użytkownika.
Zauważ, że w poprzednim fragmencie kodu metoda Process() jest wywoływana bez wiedzy, do jakiego
rodzaju obiektu odwołuje się $this->_mCurrentPipelineSection. Każda sekcja potoku jest
reprezentowana przez inną klasę, ale wszystkie te klasy muszą udostępniać metodę o nazwie Process().
Kiedy takie zachowanie jest potrzebne, standardową techniką jest utworzenie interfejsu, który
definiuje wspólne zachowanie, którego potrzebujemy w tym zestawie klas. Wszystkie klasy sekcji
potoku zamówień obsługują prosty interfejs IPipelineSection, zdefiniowany w następujący sposób:
<?php
interface IPipelineSection
{
public function Process($processor);
}
?>

Wszystkie sekcje potoku używają metody Process() do wykonywania swojej pracy. Ta metoda wymaga
odwołania OrderProcessor jako parametru, ponieważ sekcje potoku wymagają dostępu do publicznych
pól i metod udostępnianych przez klasę OrderProcessor. Ostatnia część metody Process() w
OrderProcessor obejmuje przechwytywanie wyjątków. Tutaj przechwytujemy wszelkie wyjątki, które
mogą być zgłoszone przez klasy sekcji potoku zamówień i reagujemy na nie wysyłając e-mail do
administratora za pomocą metody MailAdmin(), dodając wpis audytu i wyrzucając nowy wyjątek, który
może zostać przechwycony przez strony PHP, które używają klasy OrderProcessor:
catch(Exception $e)
{
$this->MailAdmin('Order Processing error occurred.',
'Exception: "' . $e->getMessage() . '" on ' .
$e->getFile() . ' line ' . $e->getLine(),
$this->_mOrderProcessStage);
$this->CreateAudit('Order Processing error occurred.', 10002);
throw new Exception('Error occurred, order aborted. ' .
'Details mailed to administrator.');
}
Niezależnie od tego, czy przetwarzanie zakończyło się pomyślnie, dodajemy końcowy wpis audytu
mówiący, że przetwarzanie zostało zakończone:
$this->CreateAudit('Order Processor finished.', 10001);
}
Let’s now look at the MailAdmin() method that simply takes a few parameters for the basic e-mail
properties:
// Builds e-mail message
public function MailAdmin($subject, $message, $sourceStage)
{
$to = ADMIN_EMAIL;
$headers = 'From: ' . ORDER_PROCESSOR_EMAIL . "\r\n";
$body = 'Message: ' . $message . "\n" .
'Source: ' . $sourceStage . "\n" .
'Order ID: ' . $this->mOrderInfo['order_id'];
$result = mail($to, $subject, $body, $headers);
if ($result === false)
{

throw new Exception ('Failed sending this mail to administrator:' .
"\n" . $body);
}
}
Metoda CreateAudit() jest również prosta i wywołuje pokazaną wcześniej metodę warstwy biznesowej
Orders::CreateAudit():
// Adds audit message
public function CreateAudit($message, $code)
{
Orders::CreateAudit($this->mOrderInfo['order_id'], $message, $code);
}
W tym miejscu warto przyjrzeć się schematowi kodu, który wybraliśmy do audytów realizacji
zamówień. We wszystkich przypadkach kod audytu będzie liczbą pięciocyfrową. Pierwsza cyfra tego
numeru to 1, jeśli audyt jest dodawany przez OrderProcessor lub 2, jeśli audyt jest dodawany przez
sekcję potoku. Kolejne dwie cyfry są używane dla etapu potoku, który dodał audyt (który jest
bezpośrednio odwzorowywany na status zamówienia w momencie dodania audytu). Ostatnie dwie
cyfry jednoznacznie identyfikują wiadomość w tym zakresie. Na przykład do tej pory widzieliśmy
następujące kody:
• 10000: Uruchomiono przetwarzanie zamówień
• 10001: Zakończono przetwarzanie zamówień
• 10002: Wystąpił błąd procesora zamówień
Później zobaczymy wiele z tych kodów, które zaczynają się od 2, gdy przejdziemy do sekcji potoku i
dołączymy niezbędne informacje do identyfikacji sekcji potoku, jak wspomniano wcześniej. Mamy
nadzieję, że zgodzisz się, że ten schemat pozwala na wiele elastyczności, chociaż oczywiście możemy
używać dowolnych kodów, które uznamy za stosowne. Na koniec, kody kończące się na 00 i 01 są
używane do rozpoczynania i kończenia wiadomości zarówno dla procesora zamówień, jak i etapów
potoku, podczas gdy 02 i wyższe są dla innych wiadomości. Nie ma ku temu żadnego realnego powodu
poza spójnością między składnikami. Klasa PsDummy, która jest używana w tym procesorze
szkieletowym, wykonuje kilka podstawowych funkcji, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie:
<?php
class PsDummy implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
$processor->CreateAudit('PsDoNothing started.', 99999);
$processor->CreateAudit('Customer: ' .

$processor->mCustomerInfo['name'], 99999);
$processor->CreateAudit('Order subtotal: ' .
$processor->mOrderInfo['total_amount'], 99999);
$processor->MailAdmin('Test.', 'Test mail from PsDummy.', 99999);
$processor->CreateAudit('PsDoNothing finished', 99999);
}
}
?>
Kod tutaj używa metod CreateAudit() i MailAdmin() OrderProcessor, aby wygenerować coś, co pokaże,
że kod został wykonany poprawnie. Zauważ, że schematy kodu opisane wcześniej nie są tam używane,
ponieważ nie jest to prawdziwa sekcja potoku!
To było dużo kodu do przebrnięcia, ale to sprawiło, że kod klienta był bardzo prosty. Poza ustawieniem
wszystkich szczegółów konfiguracji, niewiele jest do zrobienia, ponieważ OrderProcessor wykonuje za
Ciebie dużo pracy. Zauważ, że kod, który otrzymaliśmy, jest w większości konsekwencją dokonanych
wcześniej wyborów projektowych. Jest to doskonały przykład tego, jak silny projekt może doprowadzić
Cię prosto do potężnego i solidnego kodu.
Aktualizacja kodu przetwarzania zamówień
Musimy dodać jeszcze kilka drobiazgów do klasy OrderProcessor, a zrobimy to wykonując kilka krótkich
ćwiczeń. Ćwiczenia te wdrażają funkcje wymienione na początku:
• Aktualizacja statusu zamówienia
• Ustawianie szczegółów uwierzytelnienia karty kredytowej
• Ustawienie daty wysyłki zamówienia
• Wysyłanie e-maili do klientów i dostawców
• Pobieranie szczegółów zamówienia i adresu klienta
Zaczniemy od napisania kodu, który umożliwia aktualizację statusu zamówienia. Każdy odcinek
rurociągu wymaga możliwości zmiany statusu zamówienia, przesuwając go do następnego odcinka
rurociągu. Zamiast po prostu zwiększać status, ta funkcjonalność jest elastyczna, na wypadek,
gdybyśmy otrzymali bardziej skomplikowany, rozgałęziony potok. Wymaga to nowej procedury
składowanej w bazie danych o nazwie orders_update_status i metody warstwy biznesowej
UpdateOrderStatus(), którą musimy dodać do klasy Orders (znajdującej się w business/orders.php).
Ćwiczenie: Aktualizacja statusu zamówienia
1. Zacznij od utworzenia procedury składowanej orders_update_status w bazie danych tshirtshop:
-- Create orders_update_status stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_update_status(IN inOrderId INT, IN inStatus INT)
BEGIN

UPDATE orders SET status = inStatus WHERE order_id = inOrderId;
END$$
2. Dodaj metodę UpdateOrderStatus() do klasy Orders w business/orders.php:
// Updates the order pipeline status of an order
public static function UpdateOrderStatus($orderId, $status)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_update_status(:order_id, :status)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId, ':status' => $status);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
3. Metoda w OrderProcessor (w business/order_processor.php), która wywołuje tę metodę warstwy
biznesowej, jest również nazywana UpdateOrderStatus(). Dodaj tę metodę do order_processor.php:
// Set order status
public function UpdateOrderStatus($status)
{
Orders::UpdateOrderStatus($this->mOrderInfo['order_id'], $status);
$this->mOrderInfo['status'] = $status;
}
Ćwiczenie: Ustawianie szczegółów uwierzytelniania karty kredytowej
1. Najpierw dodaj procedurę składowaną orders_set_auth_code do bazy danych:
-- Create orders_set_auth_code stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_set_auth_code(IN inOrderId INT,
IN inAuthCode VARCHAR(50), IN inReference VARCHAR(50))
BEGIN
UPDATE orders
SET auth_code = inAuthCode, reference = inReference
WHERE order_id = inOrderId;
END$$

2. Dodaj metodę SetOrderAuthCodeAndReference() do klasy Orders w business/orders.php:
// Sets order's authorization code
public static function SetOrderAuthCodeAndReference ($orderId, $authCode,
$reference)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_set_auth_code(:order_id, :auth_code, :reference)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId,
':auth_code' => $authCode,
':reference' => $reference);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
3. Kodem do ustawienia tych wartości w bazie jest metoda SetOrderAuthCodeAndReference(), którą
musimy dodać do klasy OrderProcessor w business/order_processor.php:
// Set order's authorization code and reference code
public function SetAuthCodeAndReference($authCode, $reference)
{
Orders::SetOrderAuthCodeAndReference($this->mOrderInfo['order_id'],
$authCode, $reference);
$this->mOrderInfo['auth_code'] = $authCode;
$this->mOrderInfo['reference'] = $reference;
}
Ten kod ustawia również odpowiednie elementy z tablicy $mOrderInfo, na wypadek gdyby były
wymagane przed zakończeniem procesu OrderProcessor. W takiej sytuacji pobieranie tych wartości z
bazy danych nie miałoby większego sensu, skoro wiemy już, jaki będzie wynik. W następnym rozdziale,
kiedy będziemy zajmować się obsługą kart kredytowych, będziemy musieli ustawić dane w polach
auth_code i reference w tabeli zamówień.
Ćwiczenie: Ustalanie daty wysyłki zamówienia
1. Po wysłaniu zamówienia należy zaktualizować datę wysyłki w bazie danych, która może być po
prostu datą bieżącą. Dodaj procedurę składowaną orders_set_date_shipped do bazy danych
tshirtshop:
-- Create orders_set_date_shipped stored procedure

CREATE PROCEDURE orders_set_date_shipped(IN inOrderId INT)
BEGIN
UPDATE orders SET shipped_on = NOW() WHERE order_id = inOrderId;
END$$
2. Dodaj nową metodę warstwy danych, SetDateShipped(), do klasy Orders w business/orders.php w
następujący sposób:
// Set order's ship date
public static function SetDateShipped($orderId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_set_date_shipped(:order_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
3. Dodaj następującą metodę do klasy OrderProcessor w business/order_processor.php:
// Set order's ship date
public function SetDateShipped()
{
Orders::SetDateShipped($this->mOrderInfo['order_id']);
$this->mOrderInfo['shipped_on'] = date('Y-m-d');
}
Ćwiczenie: Wysyłanie e-maili do klientów i dostawców
1. Potrzebujemy dwóch metod obsługi wysyłania e-maili do klientów i dostawców. Dodaj metodę
MailCustomer() do klasy OrderProcessor:
// Send e-mail to the customer
public function MailCustomer($subject, $body)
{
$to = $this->mCustomerInfo['email'];
$headers = 'From: ' . CUSTOMER_SERVICE_EMAIL . "\r\n";
$result = mail($to, $subject, $body, $headers);

if ($result === false)
{
throw new Exception ('Unable to send e-mail to customer.');
}
}
2. Dodaj metodę MailSupplier() do klasy OrderProcessor:
// Send e-mail to the supplier
public function MailSupplier($subject, $body)
{
$to = SUPPLIER_EMAIL;
$headers = 'From: ' . ORDER_PROCESSOR_EMAIL . "\r\n";
$result = mail($to, $subject, $body, $headers);
if ($result === false)
{
throw new Exception ('Unable to send e-mail to supplier.');
}
}
Ćwiczenie: Pobieranie szczegółów zamówienia i adresu klienta
1. Musimy pobrać ciąg reprezentujący zamówienie i adres klienta. Do tych zadań dodaj metodę
GetCustomerAddressAsString() do klasy OrderProcessor, znajdującej się w business/
order_processor.php:
// Returns a string that contains the customer's address
public function GetCustomerAddressAsString()
{
$new_line = "\n";
$address_details = $this->mCustomerInfo['name'] . $new_line .
$this->mCustomerInfo['address_1'] . $new_line;
if (!empty ($this->mOrderInfo['address_2']))
$address_details .= $this->mCustomerInfo['address_2'] . $new_line;
$address_details .= $this->mCustomerInfo['city'] . $new_line .
$this->mCustomerInfo['region'] . $new_line .
$this->mCustomerInfo['postal_code'] . $new_line .

$this->mCustomerInfo['country'];
return $address_details;
}
2. Dodaj GetOrderAsString() do klasy OrderProcessor:
// Returns a string that contains the order details
public function GetOrderAsString($withCustomerDetails = true)
{
$total_cost = 0.00;
$order_details = '';
$new_line = "\n";
if ($withCustomerDetails)
{
$order_details = 'Customer address:' . $new_line .
$this->GetCustomerAddressAsString() .
$new_line . $new_line;
$order_details .= 'Customer credit card:' . $new_line .
$this->mCustomerInfo['credit_card']->CardNumberX .
$new_line . $new_line;
}
foreach ($this->mOrderDetailsInfo as $order_detail)
{
$order_details .= $order_detail['quantity'] . ' ' .
$order_detail['product_name'] . '(' .
$order_detail['attributes'] . ') $' .
$order_detail['unit_cost'] . ' each, total cost $' .
number_format($order_detail['subtotal'],
2, '.', '') . $new_line;
$total_cost += $order_detail['subtotal'];
}
// Add shipping cost
if ($this->mOrderInfo['shipping_id'] != -1)

{
$order_details .= 'Shipping: ' . $this->mOrderInfo['shipping_type'] .
$new_line;
$total_cost += $this->mOrderInfo['shipping_cost'];
}
// Add tax
if ($this->mOrderInfo['tax_id'] != -1 &&
$this->mOrderInfo['tax_percentage'] != 0.00)
{
$tax_amount = round((float)$total_cost *
(float)$this->mOrderInfo['tax_percentage'], 2)
/ 100.00;
$order_details .= 'Tax: ' . $this->mOrderInfo['tax_type'] . ', $' .
number_format($tax_amount, 2, '.', '') .
$new_line;
$total_cost += $tax_amount;
}
$order_details .= $new_line . 'Total order cost: $' .
number_format($total_cost, 2, '.', '');
return $order_details;
}
Jak to działa: modyfikacje procesora zamówień
Wprowadziłeś kilka zmian w klasach Orders i OrderProcessor, a także stworzyłeś sporo procedur
przechowywanych w bazie danych. To cały kod infrastruktury, który obsługuje implementację potoku
zamówień, co jest niezbędne w przypadku profesjonalnej witryny e-commerce.
Podsumowanie
Rozpoczęliśmy budowę szkieletu aplikacji i przygotowaliśmy go na lwią część funkcjonalności
przetwarzania potoku zamówień, które zaimplementujemy w następnym rozdziale. W szczególności
omówiliśmy następujące kwestie:
• Modyfikacje aplikacji TShirtShop, aby umożliwić nasze własne przetwarzanie potoku
• Podstawowe ramy dla naszego potoku zamówień
• Dodatki do bazy danych do kontroli danych i przechowywania dodatkowych wymaganych danych w
tabeli zamówień

Wdrażanie potoku zamówień: część 2
W poprzedniej Części zakończyliśmy podstawową funkcjonalność klasy OrderProcessor, która
odpowiada za przenoszenie zleceń przez etapy potoku. Widziałeś szybką demonstrację tego przy
użyciu fikcyjnej sekcji potoku, ale nie zaimplementowaliśmy jeszcze potoku omówionego na początku
poprzedniego Części. Tu dodamy wymagane sekcje potoku, abyśmy mogli przetwarzać zamówienia od
początku do końca, chociaż nie dodamy pełnej funkcjonalności transakcji kartą kredytową. Przyjrzymy
się również zarządzaniu zamówieniami przez Internet, modyfikując strony zarządzania zamówieniami
dodane wcześniej w książce, aby uwzględnić nowy system przetwarzania zamówień.
Wdrażanie odcinków potoku
W poprzedniej Części ozdziale ukończyliśmy klasę OrderProcessor, z wyjątkiem jednej ważnej sekcji wyboru etapu potoku. Zamiast zmuszać procesor do używania PsDummy (klasy, której użyliśmy
zamiast prawdziwych klas sekcji potoku, które zbudujemy tu), chcemy wybrać jeden z etapów potoku,
w zależności od statusu na rozkaz. Przejdźmy po kolei przez kod dla każdej sekcji potoku, co doprowadzi
nas do punktu, w którym potok zamówień będzie kompletny, oprócz faktycznej autoryzacji karty
kredytowej. Wdrożymy osiem nowych klasy o nazwach:
• PsInitialNotification
• PsCheckFunds
• PsCheckStock
• PsStock Ok
• PsTakePayment
• PsShipGoods
• PsShipOk
• PsFinalNotification
Omówimy klasy, które tworzymy, po drodze; na następnych stronach nie będziemy używać naszego
typowego formatu Exercise do tworzenia klas potoku zamówień.
PsInitialNotification
Jest to pierwszy etap lejka, który odpowiada za wysłanie e-maila do klienta z potwierdzeniem złożenia
zamówienia. Utwórz nowy plik o nazwie ps_initial_notification.php w folderze biznesowym i zacznij
dodawać do niego kod, jak pokazano tutaj. Ta klasa zaczyna się w sposób, który wkrótce stanie się
bardzo znajomy:
<?php
class PsInitialNotification implements IPipelineSection
{
private $_mProcessor;
public function Process($processor)
{

// Set processor reference
$this->_mProcessor = $processor;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsInitialNotification started.', 20000);
Klasa implementuje interfejs IPipelineSection, następnie prywatne pole do przechowywania
odwołania do OrderProcessor, który wywołał PsInitialNotification, a na końcu implementację metody
Process(). Ta metoda rozpoczyna się od przechowywania odwołania do OrderProcessor, co zrobią
niektóre sekcje potoku, ponieważ użycie ujawnianych przez nią metod (w metodzie Process() lub w
innych metodach) jest niezbędne. Dodajemy także wpis audytu, korzystając ze schematu kodów
wprowadzonego w rozdziale 18 (początkowe 2 oznacza, że pochodzi z sekcji potoku; następne 00
wskazuje, że jest to pierwsza sekcja potoku; a końcowe 00 oznacza, że jest to wiadomość startowa
potoku Sekcja). Pozostała część metody Process() wysyła wiadomość e-mail z powiadomieniem.
Wymaga to informacji od klienta, do których mamy łatwy dostęp. Używamy również prywatnej metody
budowania treści wiadomości, której przyjrzymy się pokrótce:
// Send mail to customer
$processor->MailCustomer(STORE_NAME . ' order received.',
$this->GetMailBody());
Poczta jest wysyłana; dodajemy wiadomość audytową, zmieniamy status zamówienia i mówimy
przetwarzającemu zamówienie, że można przejść od razu do następnej sekcji potoku:
// Audit
$processor->CreateAudit('Notification e-mail sent to customer.', 20002);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(1);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
If all goes according to plan, the Process() method finishes by adding a final audit entry:
// Audit
$processor->CreateAudit('PsInitialNotification finished.', 20001);
}
Metoda GetMailBody() służy do budowania treści wiadomości do wysłania do klienta. Tekst
wykorzystuje dane klienta i zamówienia, ale jest zgodny z ogólnie przyjętym formatem poczty
elektronicznej e-commerce. Kontynuuj, dodając tę metodę do klasy PsInitialNotification:
private function GetMailBody()
{
$body = 'Thank you for your order! ' .

'The products you have ordered are as follows:';
$body.= "\n\n";
$body.= $this->_mProcessor->GetOrderAsString(false);
$body.= "\n\n";
$body.= 'Your order will be shipped to:';
$body.= "\n\n";
$body.= $this->_mProcessor->GetCustomerAddressAsString();
$body.= "\n\n";
$body.= 'Order reference number: ';
$body.= $this->_mProcessor->mOrderInfo['order_id'];
$body.= "\n\n";
$body.= 'You will receive a confirmation e-mail when this order ' .
'has been dispatched. Thank you for shopping at ' .
STORE_NAME . '!';
return $body;
}
}
?>
Po zakończeniu tego etapu potoku przetwarzanie przechodzi bezpośrednio do PsCheckFunds.
PsCheckFunds
Ten etap potoku jest odpowiedzialny za upewnienie się, że klient posiada wymagane środki dostępne
na karcie kredytowej. Na razie przedstawimy fikcyjną implementację tego i po prostu załóżmy, że te
środki są dostępne. Prawdziwą funkcjonalność zaimplementujemy w następnym rozdziale, który
dotyczy transakcji kartami kredytowymi.
PsCheckFunds
Ten etap potoku jest odpowiedzialny za upewnienie się, że klient posiada wymagane środki dostępne
na karcie kredytowej. Na razie przedstawimy fikcyjną implementację tego i po prostu załóżmy, że te
środki są dostępne. Prawdziwą funkcjonalność zaimplementujemy w następnym rozdziale, który
dotyczy transakcji kartami kredytowymi. Dodaj następujący kod do nowego pliku w folderze
biznesowym o nazwie ps_check_funds.php. Kod metody Process() zaczyna się prawie tak samo jak
PsInitialNotification:
<?php
class PsCheckFunds implements IPipelineSection
{

public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckFunds started.', 20100);
Mimo że w rzeczywistości nie przeprowadzamy kontroli, ustaw kody autoryzacyjne i referencyjne dla
transakcji, aby upewnić się, że kod w OrderProcessor działa poprawnie:
/* Check customer funds assume they exist for now
set order authorization code and reference */
$processor->SetAuthCodeAndReference('DummyAuthCode',
'DummyReference');
Kończymy audytem i kodem wymaganym do kontynuacji:
// Audit
$processor->CreateAudit('Funds available for purchase.', 20102);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(2);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckFunds finished.', 20101);
}
}
?>
Po zakończeniu tego etapu potoku przetwarzanie przechodzi do PsCheckStock.
PsCheckStock
Na tym etapie potoku wysyłany jest e-mail instruujący dostawcę, aby sprawdził dostępność zapasów.
Dodaj następujący kod do nowego pliku w folderze biznesowym o nazwie ps_check_stock.php:
<?php
class PsCheckStock implements IPipelineSection
{
private $_mProcessor;
public function Process($processor)
{

// Set processor reference
$this->_mProcessor = $processor;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckStock started.', 20200);
Mail is sent in a similar way to PsInitialNotification, using a private method to build the body:
// Send mail to supplier
$processor->MailSupplier(STORE_NAME . ' stock check.',
$this->GetMailBody());
Tak jak poprzednio, kończymy audytem i aktualizacją statusu, chociaż tym razem nie mówimy
przetwarzającemu zamówienie, aby od razu kontynuował:
// Audit
$processor->CreateAudit('Notification email sent to supplier.', 20202);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(3);
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckStock finished.', 20201);
}
Kod do budowania treści wiadomości jest prosty; po prostu wyświetla listę pozycji w zamówieniu i
mówi dostawcy, aby potwierdził za pośrednictwem witryny internetowej TShirtShop (za pomocą
strony zarządzania zamówieniami, którą zmodyfikujemy później):
private function GetMailBody()
{
$body = 'The following goods have been ordered:';
$body .= "\n\n";
$body .= $this->_mProcessor->GetOrderAsString(false);
$body .= "\n\n";
$body .= 'Please check availability and confirm via ' .
Link::ToAdmin();
$body .= "\n\n";
$body .= 'Order reference number: ';
$body .= $this->_mProcessor->mOrderInfo['order_id'];
return $body;

}
}
?>
Po zakończeniu tego etapu potoku przetwarzanie zostaje wstrzymane. Później, gdy dostawca
potwierdzi, że zapasy są dostępne, przetwarzanie przechodzi do PsStockOk.
PsStockOk
Ten odcinek potoku potwierdza tylko, że dostawca ma produkt na stanie i rusza dalej. Jego metoda
Process() jest wywoływana dla zamówień, których zapasy zostały potwierdzone i które muszą przejść
do następnej sekcji potoku. Dodaj następujący kod do nowego pliku w folderze biznesowym o nazwie
ps_stock_ok.php:
<?php
class PsStockOk implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsStockOk started.', 20300);
/* The method is called when the supplier confirms that stock is
available, so we don't have to do anything here except audit */
$processor->CreateAudit('Stock confirmed by supplier.', 20302);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(4);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsStockOk finished.', 20301);
}
}
?>
Po zakończeniu tego etapu potoku przetwarzanie przechodzi bezpośrednio do PsTakePayment.
PsTakePayment

Ta sekcja potoku kończy transakcję rozpoczętą przez PsCheckFunds. Podobnie jak w tej sekcji,
udostępniamy tutaj tylko fikcyjną implementację. Dodaj następujący kod do nowego pliku w folderze
biznesowym o nazwie ps_take_payment.php:
<?php
class PsTakePayment implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsTakePayment started.', 20400);
// Take customer funds assume success for now
// Audit
$processor->CreateAudit('Funds deducted from customer credit card account.',
20402);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(5);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsTakePayment finished.', 20401);
}
}
?>
Kiedy ten etap ptoku dobiegnie końca, przetwarzanie przechodzi bezpośrednio do PsShipGoods
PsShipGoods
Ta sekcja potoku jest niezwykle podobna do PsCheckStock, ponieważ wysyła wiadomość e-mail do
dostawcy i zatrzymuje rurociąg, dopóki dostawca nie potwierdzi, że zapasy zostały wysłane. Tym razem
jednak potrzebujemy informacji o kliencie, ponieważ dostawca musi wiedzieć, gdzie wysłać
zamówienie! Dodaj następujący kod do nowego pliku w folderze biznesowym o nazwie
ps_ship_goods.php:
<?php
class PsShipGoods implements IPipelineSection
{

private $_mProcessor;
public function Process($processor)
{
// Set processor reference
$this->_mProcessor = $processor;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsShipGoods started.', 20500);
// Send mail to supplier
$processor->MailSupplier(STORE_NAME . ' ship goods.',
$this->GetMailBody());
// Audit
$processor->CreateAudit('Ship goods e-mail sent to supplier.', 20502);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(6);
// Audit
$processor->CreateAudit('PsShipGoods finished.', 20501);
}
As before, a private method called GetMailBody() is used to build the message body for
the e-mail sent to the supplier:
private function GetMailBody()
{
$body = 'Payment has been received for the following goods:';
$body.= "\n\n";
$body.= $this->_mProcessor->GetOrderAsString(false);
$body.= "\n\n";
$body.= 'Please ship to:';
$body.= "\n\n";
$body.= $this->_mProcessor->GetCustomerAddressAsString();
$body.= "\n\n";
$body.= 'When goods have been shipped, please confirm via ' .
Link::ToAdmin();

$body.= "\n\n";
$body.= 'Order reference number: ';
$body.= $this->_mProcessor->mOrderInfo['order_id'];
return $body;
}
}
?>
Po zakończeniu tego etapu potoku przetwarzanie zostaje wstrzymane. Później, gdy dostawca
potwierdzi, że zamówienie zostało wysłane, przetwarzanie przechodzi do PsShipOk.
PsShipOk
Ten odcinek potoku jest bardzo podobny do PsStockOk, chociaż ma nieco więcej do zrobienia.
Ponieważ wiemy, że przedmioty zostały wysłane, możemy dodać wartość daty wysyłki do tabeli
zamówień. Technicznie rzecz biorąc, nie jest to konieczne, ponieważ wszystkie wpisy audytu są
datowane. Jednak dodając wpis bezpośrednio do tabeli zamówień, będziemy mieć wszystkie
informacje łatwo dostępne w jednej tabeli. Dodaj następujący kod do nowego pliku w folderze
biznesowym o nazwie ps_ship_ok.php:
<?php
class PsShipOk implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsShipOk started.', 20600);
// Set order shipment date
$processor->SetDateShipped();
// Audit
$processor->CreateAudit('Order dispatched by supplier.', 20602);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(7);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsShipOk finished.', 20601);

}
}
?>
Po zakończeniu tego etapu potoku przetwarzanie przechodzi bezpośrednio do PsFinalNotification.
PsFinalNotification
Ten ostatni odcinek potoku jest bardzo podobny do pierwszego, ponieważ wysyła e-mail do klienta.
Tym razem potwierdzamy, że zamówienie zostało wysłane. Dodaj następujący kod do nowego pliku w
folderze biznesowym o nazwie ps_final_notification.php:
<?php
class PsFinalNotification implements IPipelineSection
{
private $_mProcessor;
public function Process($processor)
{
// Set processor reference
$this->_mProcessor = $processor;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsFinalNotification started.', 20700);
// Send mail to customer
$processor->MailCustomer(STORE_NAME . ' order dispatched.',
$this->GetMailBody());
// Audit
$processor->CreateAudit('Dispatch e-mail send to customer.', 20702);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(8);
// Audit
$processor->CreateAudit('PsFinalNotification finished.', 20701);
}
It uses a familiar-looking GetMailBody() method to build the body of the e-mail:
private function GetMailBody()
{
$body = 'Your order has now been dispatched! ' .

'The following products have been shipped:';
$body .= "\n\n";
$body .= $this->_mProcessor->GetOrderAsString(false);
$body .= "\n\n";
$body .= 'Your order has been shipped to:';
$body .= "\n\n";
$body .= $this->_mProcessor->GetCustomerAddressAsString();
$body .= "\n\n";
$body .= 'Order reference number: ';
$body .= $this->_mProcessor->mOrderInfo['order_id'];
$body .= "\n\n";
$body .= 'Thank you for shopping at ' . STORE_NAME . '!';
return $body;
}
}
?>
Po zakończeniu tej sekcji potoku stan zamówienia zmienia się na 8, co oznacza ukończone zamówienie.
Dalsze próby przetworzenia zamówienia przy użyciu OrderProcessor spowodują zgłoszenie wyjątku.
Testowanie potoku
Teraz zróbmy prosty test, aby upewnić się, że kod, który właśnie napisaliśmy, działa zgodnie z
oczekiwaniami.
Ćwiczenie: Testowanie potoku
1. Najpierw dodaj stałą STORE_NAME do pliku include/config.php:
// Store name
define('STORE_NAME', 'TShirtShop');
2. Dodaj następujące podświetlone wiersze w pliku admin.php (możesz też usunąć odniesienie do
ps_dummy.php, które nie jest już wymagane).
require_once BUSINESS_DIR . 'order_processor.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_initial_notification.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_funds.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_stock.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_stock_ok.php';

require_once BUSINESS_DIR . 'ps_take_payment.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_ship_goods.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_ship_ok.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_final_notification.php';
3. Teraz dodaj podświetlone linie w pliku index.php:
require_once BUSINESS_DIR . 'customer.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'orders.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'i_pipeline_section.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'order_processor.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_initial_notification.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_funds.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_stock.php';
4. Zmodyfikuj kod metody _GetCurrentPipelineSection()
business/order_processor.php) w następujący sposób:
// Gets current pipeline section
private function _GetCurrentPipelineSection()
{
switch($this->mOrderInfo['status'])
{
case 0:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsInitialNotification();
break;
case 1:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsCheckFunds();
break;
case 2:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsCheckStock();
break;
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case 3:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsStockOk();
break;
case 4:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsTakePayment();
break;
case 5:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsShipGoods();
break;
case 6:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsShipOk();
break;
case 7:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsFinalNotification();
break;
case 8:
$this->_mOrderProcessStage = 100;
throw new Exception('Order already been completed.');
break;
default:
$this->_mOrderProcessStage = 100;
throw new Exception('Unknown pipeline section requested.');
}
}
5. Otwórz business/orders.php i zastąp tablicę $mOrdersStatusOptions klasy Orders, aby zarządzać
nowymi kodami statusu zamówienia. Pamiętaj, że ta zmiana dotyczy starych zamówień, które używały
różnych kodów statusu:

public static $mOrderStatusOptions = array (
'Order placed, notifying customer', // 0
'Awaiting confirmation of funds', // 1
'Notifying supplier-stock check', // 2
'Awaiting stock confirmation', // 3
'Awaiting credit card payment', // 4
'Notifying supplier-shipping', // 5
'Awaiting shipment confirmation', // 6
'Sending final notification', // 7
'Order completed', // 8
'Order canceled'); // 9
6. Otwórz Presentation/admin_order_details.php i dodaj podświetlonego nowego członka do klasy
AdminOrderDetails:
public $mTax = 0.0;
public $mOrderProcessMessage;
7. Zmodyfikuj kod metody init() w klasie AdminOrderDetails znajdującej się w
Presentation/admin_order_details.php tak jak zaznaczono. Obsłuży to funkcjonalność niezbędną, gdy
odwiedzający kliknie przycisk Przetwarzaj.
if (isset ($_GET['submitProcessOrder']))
{
$processor = new OrderProcessor($this->mOrderId);
try
{
$processor->Process();
$this->mOrderProcessMessage = 'Order processed, status now: ' .
$processor->mOrderInfo['status'];
}
catch (Exception $e)
{
$this->mOrderProcessMessage = 'Processing error, status now: ' .
$processor->mOrderInfo['status'];
}

}
8. Otwórz plik Presentation/templates/admin_order_details.tpl i dodaj podświetlony kod:
{* admin_order_details.tpl *}
{load_presentation_object filename="admin_order_details" assign="obj"}
<form method="get" action="{$obj->mLinkToAdmin}">
<h3>
Editing details for order ID:
{$obj->mOrderInfo.order_id} [
<a href="{$obj->mLinkToOrdersAdmin}">back to admin orders...</a> ]
</h3>
{if $obj->mOrderProcessMessage}
<p><strong>{$obj->mOrderProcessMessage}</strong></p>
{/if}
<input type="hidden" name="Page" value="OrderDetails" />
9. Załaduj TShirtShop; utwórz nowe zamówienie; a następnie otwórz to zamówienie na stronie
zarządzania zamówieniami. Na stronie administracji zamówieniami kliknij przycisk Przetwarzaj
zamówienie.
10. Powinieneś otrzymać e-mail z powiadomieniem klienta

11. Sprawdź e-mail dostawcy pod kątem e-maila dotyczącego kontroli zapasów

12. Kontynuuj przetwarzanie na stronie szczegółów zamówienia administracyjnego, klikając ponownie
przycisk Przetwarzaj zamówienie, wywołując po raz drugi metodę Process() klasy OrderProcessor.
13. Sprawdź e-mail swojego dostawcy pod kątem e-maila z prośbą o wysyłkę towaru

14. Kontynuuj przetwarzanie na stronie szczegółów zamówienia administracyjnego, klikając opcję
Przetwórz zamówienie i wywołując po raz trzeci i ostatni metodę Process() klasy OrderProcessor.
15. Sprawdź swój e-mail, aby otrzymać wiadomość z potwierdzeniem wysyłki

16. Sprawdź nowe wpisy audytu dla zamówienia; wpisy audytu są pokazane na rysunku

Jak to działa: potok zamówień
Omówiliśmy, jak działa potok zamówień, więc teraz musimy wyjaśnić tylko nowy kod dodany do
OrderProcessor. Zmieniliśmy kod w metodzie _GetCurrentPipelineSection(), która odpowiada za
wybór sekcji potoku do wykonania. Zmiana to po prostu blok przełącznika, który przypisuje sekcję
potoku do elementu członkowskiego $_mCurrentPipelineSection:
// Gets current pipeline section
private function _GetCurrentPipelineSection()
{
switch($this->mOrderInfo['status'])
{
case 0:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];

$this->_mCurrentPipelineSection = new PsInitialNotification();
break;
case 1:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsCheckFunds();
break;
case 2:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsCheckStock();
break;
case 3:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsStockOk();
break;
case 4:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsTakePayment();
break;
case 5:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsShipGoods();
break;
case 6:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsShipOk();
break;
case 7:
$this->_mOrderProcessStage = $this->mOrderInfo['status'];
$this->_mCurrentPipelineSection = new PsFinalNotification();
break;
case 8:

$this->_mOrderProcessStage = 100;
throw new Exception('Order already been completed.');
break;
default:
$this->_mOrderProcessStage = 100;
throw new Exception('Unknown pipeline section requested.');
}
}
Jeśli zamówienie zostało zrealizowane lub zażądano nieznanej sekcji, generujemy wyjątek. Kod testowy
daje nam dodatkową możliwość przetestowania generowania tego wyjątku, ponieważ jeśli
uruchomimy go ponownie, będziemy przetwarzać już zrealizowane zamówienie. Kliknij przycisk
Przetwarzaj zamówienie dla zamówienia, które jest już ukończone (ma status 8) i powinieneś otrzymać
wiadomość e-mail z błędem, jak pokazano na rysunku

Wiadomość o błędzie wysłana do administratora powinna wystarczyć, aby rozpocząć drogę do
ustalenia, co się stało.
Aktualizacja strony kasy
W poprzednim przykładzie byliśmy zmuszeni wywołać metodę OrderProcessor::Process() trzy razy z
rzędu ze strony administracji szczegółów zamówienia. W praktyce tak się nie stanie – metoda zostanie
wywołana raz przez Presentation/checkout_info.php, gdy klient złoży zamówienie i dwukrotnie przez
dostawcę w Presentation/admin_order_details.php. Będziemy musieli odpowiednio zmodyfikować te
strony internetowe. Wykonaj kroki w tym ćwiczeniu, aby checkout_info.php działał z nowym potokiem
zamówień.
Ćwiczenie: Aktualizacja procesu realizacji transakcji
1. Zmodyfikuj metodę init() w klasie CheckoutInfo w pliku Presentation/checkout_info.php usuwając
kod przekierowujący do systemu PayPal i zastępując go kodem podświetlonym:
// Create the order and get the order ID

$order_id = ShoppingCart::CreateOrder(
$this->mCustomerData['customer_id'],
(int)$_POST['shipping'], $tax_id);
// On success head to an order successful page
$redirect_to = Link::ToOrderDone();
// Create new OrderProcessor instance
$processor = new OrderProcessor($order_id);
try
{
$processor->Process();
}
catch (Exception $e)
{
// If an error occurs, head to an error page
$redirect_to = Link::ToOrderError();
}
// Redirection to the order processing result page
header('Location: ' . $redirect_to);
exit();
}
...
2. Utwórz nowy plik o nazwie order_done.tpl w folderze Presentation/Templates i dodaj następujący
kod do jego treści:
{* order_done.tpl *}
<h3>Thank you for your order!</h3>
<p class="description">
A confirmation of your order will be sent to your registered email address.
</p>
3. Jeśli podczas składania zamówienia wystąpi błąd, musimy przekierować klienta na inną stronę.
Utwórz prezentację/szablony/order_error.tpl z następującymi w nim:
{* order_error.tpl *}
<h3>An error has occurred during the processing of your order.</h3>

<p class="description">
If you have an inquiry regarding this message please email
<a href="mailto:{$smarty.const.CUSTOMER_SERVICE_EMAIL}">
{$smarty.const.CUSTOMER_SERVICE_EMAIL}</a>
</p>
4. Dodaj następujące metody w klasie Link z pliku Presentation/link.php:
// Creates a link to the order done page
public static function ToOrderDone()
{
return self::Build('order-done/');
}
// Creates a link to the order error page
public static function ToOrderError()
{
return self::Build('order-error/');
}
5. Otwórz plik .htaccess z folderu głównego projektu i dodaj podświetlone reguły przepisywania:
# Rewrite checkout pages
RewriteRule ^checkout/?$ index.php?Checkout [L]
# Rewrite order done pages
RewriteRule ^order-done/?$ index.php?OrderDone [L]
# Rewrite order error pages
RewriteRule ^order-error/?$ index.php?OrderError [L]
</IfModule>
# Set the default 500 page for Apache errors
ErrorDocument 500 /tshirtshop/500.php
6. Teraz zmodyfikuj metodę CheckRequest() z klasy Link znajdującej się w pliku Presentation/link.php,
dodając podświetlony kod:
// Redirects to proper URL if not already there
public static function CheckRequest()
{

$proper_url = '';
if (isset ($_GET['Search']) || isset($_GET['SearchResults']) ||
isset ($_GET['CartAction']) || isset ($_GET['AjaxRequest']) ||
isset ($_POST['Login']) || isset ($_GET['Logout']) ||
isset ($_GET['RegisterCustomer']) ||
isset ($_GET['AddressDetails']) ||
isset ($_GET['CreditCardDetails']) ||
isset ($_GET['AccountDetails']) || isset ($_GET['Checkout']) ||
isset ($_GET['OrderDone']) || isset ($_GET['OrderError']))
{
return ;
}
// Obtain proper URL for category pages
elseif (isset ($_GET['DepartmentId']) && isset ($_GET['CategoryId']))
7. Otwórz plik Presentation/store_front.php i zmodyfikuj metodę init() klasy StoreFront, dodając
podświetlony kod w celu załadowania order_done.tpl lub order_error.tpl, w zależności od tego, czy
zamówienie zostało zrealizowane pomyślnie, czy nie:
if (isset ($_GET['Checkout']))
{
if (Customer::IsAuthenticated())
$this->mContentsCell = 'checkout_info.tpl';
else
$this->mContentsCell = 'checkout_not_logged.tpl';

$this->mHideBoxes = true;
}
if (isset($_GET['OrderDone']))
$this->mContentsCell = 'order_done.tpl';
elseif (isset($_GET['OrderError']))
$this->mContentsCell = 'order_error.tpl';
// Load the page title
$this->mPageTitle = $this->_GetPageTitle();

}
Możemy teraz korzystać ze sklepu internetowego TShirtShop do składania zamówień, ale zostaną one
wstrzymane, gdy dojdzie do potwierdzenia zapasów. Aby kontynuować, wdrożymy interfejs używany
przez dostawców i administratorów, abyśmy mogli wymusić kontynuację przetwarzania zamówień.
Aktualizacja strony zarządzania zamówieniami
Podstawową funkcjonalnością tej strony jest umożliwienie dostawcom i administratorom przeglądania
listy zamówień, które wymagają uwagi, oraz ręcznego przesuwania tych zamówień w kolejce. Jest to
po prostu przypadek wywołania metody OrderProcess::Process(), jak opisano wcześniej.
Ta strona może być zaimplementowana na wiele sposobów. W rzeczywistości w niektórych
konfiguracjach może być lepiej zaimplementować to jako samodzielną aplikację, na przykład, jeśli
dostawcy działają wewnętrznie i znajdują się w tej samej sieci. Lub lepiej połączyć to podejście z
usługami sieci Web. Aby uprościć rzeczy w tej sekcji, dostarczymy jedną stronę zarówno dla
administratorów, jak i dostawców. Może to nie być idealne we wszystkich sytuacjach, ponieważ
możemy nie chcieć ujawniać wszystkich szczegółów zamówienia i informacji z audytu zewnętrznym
dostawcom. Jednak w celach demonstracyjnych zmniejsza to ilość kodu, przez który musimy przejść.
Powiążemy również zabezpieczenia tej strony z zabezpieczeniami opartymi na formularzach
administratora, użytymi wcześniej w tej książce, zakładając, że osoby z uprawnieniami do edycji danych
witryny będą miały również uprawnienia do administrowania zamówieniami. W bardziej
zaawansowanej konfiguracji możemy to nieco zmodyfikować, zapewniając role dla różnych typów
użytkowników i ograniczając funkcjonalność dostępną dla użytkowników w różnych rolach.
Implementacja warstwy danych
Musimy dodać nową procedurę składowaną (orders_get_audit_trail) do bazy danych tshirtshop i
zaktualizować istniejącą procedurę składowaną (orders_update_order), aby uwzględnić nowe kody
statusu. Korzystając z phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytań
SQL. Teraz wykonaj następujący kod, który utworzy nową procedurę składowaną o nazwie
orders_update_order w bazie danych tshirtshop:
-- Drop procedure orders_update_order
DROP PROCEDURE orders_update_order$$
-- Update orders_update_order stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_update_order(IN inOrderId INT, IN inStatus INT,
IN inComments VARCHAR(255), IN inAuthCode VARCHAR(50),
IN inReference VARCHAR(50))
BEGIN
DECLARE currentDateShipped DATETIME;
SELECT shipped_on
FROM orders
WHERE order_id = inOrderId
INTO currentDateShipped;

UPDATE orders
SET status = inStatus, comments = inComments,
auth_code = inAuthCode, reference = inReference
WHERE order_id = inOrderId;
IF inStatus < 7 AND currentDateShipped IS NOT NULL THEN
UPDATE orders SET shipped_on = NULL WHERE order_id = inOrderId;
ELSEIF inStatus > 6 AND currentDateShipped IS NULL THEN
UPDATE orders SET shipped_on = NOW() WHERE order_id = inOrderId;
END IF;
END$$
Next, execute this code, which creates the orders_get_audit_trail stored procedure in
the tshirtshop database:
-- Create orders_get_audit_trail stored procedure
CREATE PROCEDURE orders_get_audit_trail(IN inOrderId INT)
BEGIN
SELECT audit_id, order_id, created_on, message, code
FROM audit
WHERE order_id = inOrderId;
END$$
Wdrażanie poziomu biznesowego
Aby zaspokoić nową funkcję warstwy danych dodaną w poprzedniej sekcji, musimy również dodać
nową metodę do klasy Orders z business/orders.php. Dodaj metodę GetAuditTrail() do klasy Orders w
business/orders.php w następujący sposób:
// Gets the audit table entries associated with a specific order
public static function GetAuditTrail($orderId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL orders_get_audit_trail(:order_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':order_id' => $orderId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);

}
Wdrażanie poziomu prezentacji
Musimy zaktualizować skomponentowany szablon admin_order_details, który pokazuje szczegóły
zamówienia. Wcześniej w tej książce ten złożony szablon zawierał również możliwość testowania
procesu zamawiania, ale usuwamy to tutaj. Zamiast tego udostępnimy możliwość przesuwania
zamówień wzdłuż rurociągu, gdy utkną na etapach „Oczekiwanie na potwierdzenie zapasów” i
„Oczekiwanie na potwierdzenie wysyłki”. Teraz możemy również wyświetlić wszystkie informacje
kontrolne dla zamówienia w innej nowej tabeli. Spójrzmy, co zamierzamy osiągnąć. Stronę
ADMINISTRACJA ZAMÓWIEŃ możemy podzielić na trzy sekcje:
• W pierwszej sekcji zmienimy przycisk procesu na przycisk potwierdzenia dla dostawców.
• W drugiej części tabela wypełniona jest danymi pozycji z zamówienia.
• W trzeciej części tabela pokazuje ścieżkę audytu dla zamówienia.

W poniższym ćwiczeniu wdrażamy nową funkcjonalność.
Ćwiczenie: Modyfikacja sekcji administratora szczegółów zamówienia
1. Usuń następujące wiersze z pliku Presentation/templates/admin_order_details.tpl:

{if $obj->mOrderProcessMessage}
<p><strong>{$obj->mOrderProcessMessage}</strong></p>
{/if}
2. Ponadto w Presentation/templates/admin_order_details.tpl zamień kod przycisku Process Order na
podświetlony kod:
<input type="submit" name="submitCancel" value="Cancel"
{if ! $obj->mEditEnabled} disabled="disabled" {/if} />
{if $obj->mProcessButtonText}
<input type="submit" name="submitProcessOrder"
value="{$obj->mProcessButtonText}" />
{/if}
</p>
<h3>Order contains these products:</h3>
<table class="tss-table">
3. W tym samym pliku dodaj następujący podświetlony kod:
{section name=i loop=$obj->mOrderDetails}
<tr>
<td>{$obj->mOrderDetails[i].product_id}</td>
<td>
{$obj->mOrderDetails[i].product_name}
({$obj->mOrderDetails[i].attributes})
</td>
<td>{$obj->mOrderDetails[i].quantity}</td>
<td>${$obj->mOrderDetails[i].unit_cost}</td>
<td>${$obj->mOrderDetails[i].subtotal}</td>
</tr>
{/section}
</table>
<h3>Order audit trail:</h3>
<table class="tss-table">
<tr>

<th>Audit ID</th>
<th>Created On</th>
<th>Code</th>
<th>Message</th>
</tr>
{section name=j loop=$obj->mAuditTrail}
<tr>
<td>{$obj->mAuditTrail[j].audit_id}</td>
<td>{$obj->mAuditTrail[j].created_on}</td>
<td>{$obj->mAuditTrail[j].code}</td>
<td>{$obj->mAuditTrail[j].message}</td>
</tr>
{/section}
</table>
</form>
4.
Otwórz
plik
Presentation/admin_order_details.php
i
usuń
$mOrderProcessMessage z klasy AdminOrderDetails pokazanej tutaj:

definicję

elementu

public $mOrderProcessMessage;
5. Ponadto w admin_order_details.php dodaj dwóch nowych członków w klasie AdminOrderDetails:
public $mProcessButtonText;
public $mAuditTrail;
6. W tym samym pliku zaktualizuj metodę init() klasy AdminOrderDetails, tak jak zaznaczono
// Initializes class members
public function init()
{
if (isset ($_GET['submitUpdate']))
{
Orders::UpdateOrder($this->mOrderId, $_GET['status'],
$_GET['comments'], $_GET['authCode'], $_GET['reference']);
}
if (isset ($_GET['submitProcessOrder']))

{
$processor = new OrderProcessor($this->mOrderId);
$processor->Process();
}
$this->mOrderInfo = Orders::GetOrderInfo($this->mOrderId);
$this->mOrderDetails = Orders::GetOrderDetails($this->mOrderId);
$this->mCustomerInfo = Customer::Get($this->mOrderInfo['customer_id']);
$this->mTotalCost = $this->mOrderInfo['total_amount'];
$this->mAuditTrail = Orders::GetAuditTrail($this->mOrderId);
if ($this->mOrderInfo['tax_percentage'] !== 0.0)
$this->mTax = round((float)$this->mTotalCost *
(float)$this->mOrderInfo['tax_percentage'], 2)
/ 100.00;
$this->mTotalCost += $this->mOrderInfo['shipping_cost'];
$this->mTotalCost += $this->mTax;
// Format the values
$this->mTotalCost = number_format($this->mTotalCost, 2, '.', '');
$this->mTax = number_format($this->mTax, 2, '.', '');
if ($this->mOrderInfo['status'] == 3)
$this->mProcessButtonText = 'Confirm Stock for Order';
elseif ($this->mOrderInfo['status'] == 6)
$this->mProcessButtonText = 'Confirm Shipment for Order';
// Value which specifies whether to enable or disable edit mode
if (isset ($_GET['submitEdit']))
$this->mEditEnabled = true;
else
$this->mEditEnabled = false;
}
7. Załaduj TShirtShop; złożyć nowe zamówienie; a następnie załaduj stronę administrowania
szczegółami zamówienia, aby przetestować nowe zmiany. Składając nowe zamówienie, spodziewaj się
wiadomości potwierdzającej, podobnej do pokazanej na Rysunku 19-8. Administrator witryny będzie

mógł potwierdzić stan magazynowy i wysyłkę, jak pokazano na rysunku. Strona administrowania
szczegółami zamówienia wyświetla teraz ścieżkę audytu, jak pokazano na rysunku

Jak to działa: Administracja szczegółami zamówień
Metoda init() znaleziona w AdminOrderDetails przesuwa potok do następnej sekcji po kliknięciu
przycisku Process; obecność tego przycisku na stronie zależy od wartości elementu członkowskiego
$mProcessButtonText. Ta wartość jest ustawiona na „Potwierdź zapas”, jeśli bieżący odcinek rurociągu
wynosi 3 (oczekuje na potwierdzenie zapasów) lub na „Potwierdź wysyłkę”, jeśli bieżący odcinek
rurociągu to 6 (oczekuje na potwierdzenie wysyłki). Jeśli bieżący odcinek rurociągu nie jest ustawiony
na 3 lub 6, oznacza to, że zamówienie zostało zakończone pomyślnie, a przycisk nie jest wyświetlany.
Administrator może zawsze sprawdzić, co się stało z zamówieniem, sprawdzając ścieżkę audytu
wyświetlaną na stronie. Teraz pozostaje tylko sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. W tym celu
należy skorzystać z interfejsu internetowego w celu złożenia zamówienia, a następnie przejrzeć je
poprzez sekcję administrowania szczegółami zamówień. Powinieneś zobaczyć, że zamówienie oczekuje
na potwierdzenie stanu magazynowego, jak pokazano wcześniej na rysunku. Kliknij przycisk Potwierdź

zapasy do zamówienia, a zamówienie zostanie przetworzone. Ponieważ dzieje się to bardzo szybko,
wkrótce pojawi się kolejny etap, w którym przycisk Potwierdź zapasy do zamówienia zostaje zastąpiony
nowym przyciskiem o nazwie Potwierdź wysyłkę, a ścieżka audytu pokazuje nowy zestaw danych.
Kliknięcie przycisku Potwierdź przesyłkę kończy zamówienie. Jeśli przewiniemy stronę w dół, możemy
zobaczyć wszystkie komunikaty ścieżki audytu, które zostały zapisane w bazie danych dotyczące tego
zamówienia.
Podsumowanie
Podjęliśmy olbrzymie kroki w kierunku ukończenia aplikacji e-commerce TShirtShop. Teraz mamy w
pełni skontrolowany, bezpieczny szkielet aplikacji. W szczególności omówiliśmy te ulepszenia:
• Modyfikacje aplikacji TShirtShop, aby umożliwić nasze własne przetwarzanie potoku
• Podstawowe ramy dla potoku zamówień
• Dodatki do bazy danych do kontroli danych i przechowywania dodatkowych wymaganych danych w
tabeli zamówień
• Wdrożenie większości zamówień, poza tymi, które dotyczą kart kredytowych
Jedyną rzeczą, którą musimy dodać przed dostarczeniem tej aplikacji do świata zewnętrznego, jest
przetwarzanie kart kredytowych.

Przetwarzanie transakcji kartą kredytową
Ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić przed uruchomieniem witryny e-commerce, jest umożliwienie
przetwarzania kart kredytowych. W tej Części zbadamy, jak możemy wbudować to w potok, który
stworzyliśmy w poprzedniej Części. Zaczniemy od przyjrzenia się teorii stojącej za transakcjami kartami
kredytowymi, rodzajem organizacji, które pomagają w przetwarzaniu kart kredytowych oraz rodzajem
transakcji, które są możliwe. Idąc dalej, weźmiemy dwie przykładowe organizacje, DataCash i
Authorize.net, i omówimy specyfikę ich interfejsów programu aplikacji transakcyjnych (API), w jaki
sposób wykorzystujemy funkcje transakcji kartą kredytową. Następnie zbudujemy nową bibliotekę
klas, która pomoże korzystać z jednego z tych interfejsów API transakcji za pomocą prostego kodu
testowego. Na koniec zintegrujemy API z aplikacją e-commerce TShirtShop i potokiem przetwarzania
zamówień.
Podstawy transakcji kartą kredytową
W przypadku transakcji banki i inne instytucje finansowe korzystają z bezpiecznych sieci opartych na
protokole X.25, a nie na protokole kontroli transmisji/protokołu internetowego (TCP/IP),
podstawowym sposobie przesyłania danych przez Internet. Nie musisz dużo wiedzieć o X.25 poza tym,
że jest to inny protokół sieciowy, który nie jest kompatybilny z TCP/IP. W związku z tym sieci X.25 są
całkowicie oddzielone od Internetu i chociaż można uzyskać do nich bezpośredni dostęp, nie jest to
prawdopodobnie rozsądna opcja. Aby to zrobić, być może będziemy musieli przeprowadzić poważne
negocjacje z właścicielami sieci, z której chcemy korzystać. Właściciele będą chcieli mieć całkowitą
pewność, że jesteśmy wiarygodnymi klientami, którzy są w stanie wyegzekwować niezbędne
zabezpieczenia, aby zapobiec atakowi na ich system. W związku z tym właściciel sieci nie będzie
rozdawał tych licencji nikomu – większości ludzi nie stać na wymagane środki bezpieczeństwa (w tym
zamykanie serwerów w klatce, wysyłanie codziennych taśm z kopiami zapasowymi przez bezpieczną
rynnę, posiadanie trzech osób z oddzielne klucze, aby uzyskać dostęp do tych taśm i tak dalej).
Alternatywą jest dostęp do tych sieci za pośrednictwem dostawcy bramy. Dzięki temu możemy
wykonywać naszą stronę protokołu transakcji kartą kredytową przez Internet (przy użyciu
bezpiecznego protokołu), jednocześnie polegając na wybranej bramie do komunikacji z sieciami X.25.
Chociaż prawdopodobnie wiąże się to z kosztami, dostawca powinien mieć umowę z instytucjami
finansowymi, aby pomóc utrzymać koszty na niskim poziomie i przekazać nam oszczędności (po
przejęciu przez bramę udziału), więc prawdopodobnie 623 będzie znacznie taniej niż posiadanie
własnego połączenia X.25. Ta metoda może być również tańsza niż korzystanie z zewnętrznego
procesora płatności, ponieważ potrzebujemy tylko minimalnej funkcjonalności, ponieważ obsługujemy
własny potok zamówień. Nie ma potrzeby np. korzystania z całej funkcjonalności audytu zamówień
oferowanej przez firmę taką jak PayPal, ponieważ wszystkie te funkcjonalności mamy już w naszym
wdrożeniu.
Praca z bramkami płatności kartą kredytową
Aby współpracować z organizacją bramy, najpierw musimy otworzyć konto bankowe sprzedawcy.
Można to zrobić w większości banków; bank dostarczy Ci identyfikator sprzedawcy, którego możesz
użyć podczas rejestracji w bramce. Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedniej bramy. To może
być bardzo ciężka praca! Chociaż znalezienie bramki nie jest trudne, wyzwaniem jest znalezienie
kompetentnej, która oferuje usługi w akceptowalnej cenie i jakości. Dosłownie setki firm są chętne do
zmniejszenia Twojej sprzedaży. Szybkie wyszukiwanie w Internecie hasła „brama kart kredytowych”
spowoduje powstanie długiej listy. Strony internetowe tych firm są w większości czystymi broszurami
- znajdziesz się na stronach z tekstem o tym, że są najlepsze i najbezpieczniejsze w tym, co robią, tylko
po to, aby wypełnić formularz, aby przedstawiciel obsługi klienta może zadzwonić do Ciebie, aby

„omówić Twoje potrzeby”. Na dłuższą metę możesz mieć pewność, że przynajmniej będziesz musiał
przejść tę procedurę tylko raz. Prawdopodobnie przekonasz się, że większość organizacji oferujących
tę usługę oferuje podobne pakiety. Jednak niektóre kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę,
obejmują banki, z którymi prowadzą interesy (twoje konto bankowe sprzedawcy będzie musiało
znajdować się w jednym z nich), waluty, w których mają do czynienia, i oczywiście koszty.
DataCash i Authorize.net
W tym rozdziale zademonstrujemy wdrażanie transakcji kartą kredytową za pomocą dwóch usług
online:
DataCash i Authorize.net.
DataCash to organizacja obsługująca karty kredytowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Będziesz
potrzebować konta bankowego sprzedawcy w Wielkiej Brytanii, jeśli chcesz go użyć w ostatecznej
aplikacji. Jednak na razie nie musisz się o to martwić: bardzo łatwo jest uzyskać dostęp do dość
przydatnego konta testowego - nie potrzebujesz nawet konta bankowego sprzedawcy. Authorize.net,
jak wspomniano na swojej oficjalnej stronie internetowej pod adresem http://www.authorize.net,
„zapewnia usługi bramek płatniczych protokołu internetowego (IP), które umożliwiają sprzedawcom
autoryzowanie, rozliczanie i zarządzanie transakcjami kart kredytowych lub czeków elektronicznych w
dowolnym momencie, gdziekolwiek." Innymi słowy, Authorize.net oferuje również usługę, której
potrzebujemy do samodzielnego przetwarzania kart kredytowych, gdy ktoś kupi jedną z naszych
koszulek. Ważnym punktem do zapamiętania jest to, że techniki opisane w tej Części mają
zastosowanie do każdej bramki kart kredytowych. Szczegóły mogą się nieznacznie zmienić, jeśli
przejdziesz do innej organizacji, ale większość ciężkiej pracy już wykonałeś. Jak zobaczysz w dalszej
części, zarówno Authorize.net, jak i DataCash umożliwiają nam przeprowadzanie transakcji testowych
przy użyciu tak zwanych „magicznych” numerów kart kredytowych (dostarczanych oddzielnie przez
Authorize.net i DataCash), które będą akceptować lub odrzucać transakcje bez wykonywania wszelkie
rzeczywiste transakcje finansowe. Jest to fantastyczne rozwiązanie do celów programistycznych,
ponieważ z pewnością nie chcemy używać do testowania własnych kart kredytowych!
Zrozumienie transakcji kartą kredytową
Bez względu na to, z której bramki korzystasz, podstawowe zasady transakcji kartą kredytową są takie
same. Po pierwsze, rodzaje transakcji, z którymi będziemy mieć do czynienia w witrynie e-commerce,
są znane jako transakcje bez karty kredytowej (CNP), co oznacza, że nie mamy przed sobą karty
kredytowej i nie możemy zweryfikować podpis klienta. To nie jest problem; w końcu prawdopodobnie
od jakiegoś czasu wykonujesz transakcje CNP online, przez telefon, pocztą i tak dalej. To po prostu coś,
o czym należy pamiętać, jeśli zobaczysz akronim CNP. Różne bramy oferują kilka zaawansowanych
usług, w tym weryfikację adresu posiadacza karty, sprawdzanie kodu bezpieczeństwa, wykrywanie
oszustw i tak dalej. Każdy z nich dodaje dodatkową warstwę złożoności do przetwarzania kart
kredytowych i nie omawiamy tutaj tych szczegółów. Ta Część przedstawia raczej punkt wyjścia, od
którego można w razie potrzeby dodać te usługi. To, czy wybierzesz te opcjonalne usługi dodatkowe,
czy nie, zależy od tego, ile pieniędzy przepływa przez Twój system oraz od kompromisu między
kosztami wdrożenia usług a potencjalnymi kosztami, którym można by zapobiec dzięki tym
dodatkowym usługom, jeśli coś pójdzie nie tak. Jeśli jesteś zainteresowany tymi usługami, wspomniany
wcześniej przedstawiciel obsługi klienta chętnie wszystko wyjaśni. W obecnej formie możemy wykonać
kilka rodzajów transakcji:
Autoryzacja: Sprawdź kartę pod kątem odpowiednich środków i dokonaj potrącenia.

Preautoryzacja: Sprawdź kartę pod kątem środków i przydziel je, jeśli są dostępne; to nie odlicza
środków od razu.
Realizacja: Dokończ wstępnie autoryzowaną transakcję, odejmując już przydzielone środki.
Zwrot: Zwróć ukończoną transakcję lub po prostu przelej pieniądze na kartę kredytową.
Znowu specyfika jest różna, ale to są podstawowe typy. Użyjemy modelu preautoryzacji/realizacji, co
oznacza, że nie przyjmujemy płatności, dopóki nie zlecimy naszemu dostawcy wysyłki towarów. Ta
struktura została wskazana przez strukturę potoku, którą stworzyliśmy w poprzedniej Części.
Praca z DataCash
Teraz, gdy omówiliśmy już podstawy, zastanówmy się, jak sprawić, by rzeczy działały w aplikacji
TShirtShop przy użyciu systemu DataCash. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest założenie konta testowego
w DataCash, wykonując następujące kroki:
1. Wejdź na http://www.datacash.com/.
2. Przejdź do obszaru programistów ➤Pobierz sekcję konta testowego na stronie internetowej.
3. Wprowadź swoje dane i wyślij formularz.
4. W otrzymanej wiadomości e-mail zanotuj nazwę użytkownika i hasło do konta, a także dodatkowe
informacje wymagane do uzyskania dostępu do systemu raportowania DataCash.
Uwaga : Po uzyskaniu konta testowego należy pobrać Przewodnik programisty DataCash ze strony
https://testserver.datacash.com/software/DevelopersGuide.pdf. Jest to oficjalny dokument, na
którym możesz polegać, aby mieć dokładne i aktualne informacje o wszelkich usługach DataCash.
DataCash oferuje API PHP składające się z kilku klas PHP, których możesz użyć do połączenia się z jej
usługami. Te klasy tworzą komunikaty XML, które współdziałają z usługą sieci Web DataCash. W tym
rozdziale, aby jeszcze lepiej zrozumieć, jak system działa, tworzymy struktury XML i bezpośrednio
wchodzimy w interakcję z usługą internetową DataCash. Będziemy dużo manipulować XML podczas
komunikacji z DataCash, ponieważ będziemy musieli tworzyć dokumenty XML do wysłania do DataCash
i wyodrębniania danych z odpowiedzi XML. Na następnych kilku stronach przyjrzymy się pokrótce
plikowi XML wymaganemu do operacji, które będziemy wykonywać, oraz odpowiedziom, których
możemy się spodziewać. Omówimy protokół komunikacyjny, co oznacza omówienie plików XML, które
odzwierciedlają następujące etapy transakcji:
• Żądanie wstępnego uwierzytelnienia
• Odpowiedź na żądanie wstępnego uwierzytelnienia
• Prośba o realizację
• Odpowiedź dotycząca realizacji
Zaimplementujemy te etapy w potoku zamówień TShirtShop. Czytając ten rozdział, zawsze pamiętaj o
korzystaniu z oficjalnej dokumentacji, która zawiera najbardziej aktualne i istotne aktualizacje, na
https://testserver.datacash.com/software/DevelopersGuide.pdf.
Prośba o wstępne uwierzytelnienie
Wysyłając żądanie wstępnego uwierzytelnienia do DataCash, musimy podać następujące informacje:

• Nazwa użytkownika DataCash (znana jako klient DataCash)
• Hasło DataCash
• Unikalny numer referencyjny transakcji
• Kwota pieniędzy do obciążenia
• Waluta użyta w transakcji (dolary amerykańskie, funty brytyjskie itd.)
• Rodzaj transakcji (kod przed wstępnym uwierzytelnieniem i kod spełniający do realizacji)
• Numer karty kredytowej
• Data ważności karty kredytowej
• Data wydania karty kredytowej (jeśli dotyczy rodzaju używanej karty kredytowej)
• Numer wydania karty kredytowej (jeśli dotyczy typu używanej karty kredytowej)
Unikalny numer referencyjny transakcji musi być liczbą o długości od 6 do 12 cyfr, którą wybieramy,
aby jednoznacznie identyfikować transakcję z zamówieniem. Ponieważ nie możemy użyć krótkiego
numeru, nie możemy po prostu użyć wartości identyfikatora zamówienia, których do tej pory
używaliśmy dla zamówień. Możemy jednak użyć tego identyfikatora zamówienia jako punktu wyjścia
do utworzenia numeru referencyjnego, po prostu dodając do niego wysoką liczbę, na przykład 1 000
000. Nie możemy powielić numeru referencyjnego w żadnych przyszłych transakcjach; musimy mieć
pewność, że po zakończeniu transakcji nie zostanie ona wykonana ponownie, co może skutkować
dwukrotnym obciążeniem klienta. Proces ten oznacza jednak, że jeśli karta kredytowa zostanie
odrzucona, może być konieczne utworzenie zupełnie nowego zamówienia, aby klient wygenerował
nowy i unikalny numer referencyjny do wysłania do bramki, ale to nie powinno stanowić problemu.
Żądanie XML jest sformatowane w następujący sposób, z wartościami wyszczególnionymi wcześniej
pogrubioną czcionką:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request>
<Authentication>
<password>DataCash password</password>
<client>DataCash client</client>
</Authentication>
<Transaction>
<TxnDetails>
<merchantreference>Unique reference number</merchantreference>
<amount currency='Currency Type'>Cash amount</amount>
</TxnDetails>
<CardTxn>
<method>pre</method>

<Card>
<pan>Credit card number</pan>
<expirydate>Credit card expiry date</expirydate>
</Card>
</CardTxn>
</Transaction>
</Request>
Odpowiedź na żądanie wstępnego uwierzytelnienia
Odpowiedź na żądanie wstępnego uwierzytelnienia zawiera następujące informacje:
• Numer kodu statusu wskazuje, co się stało; kod będzie 1, jeśli transakcja się powiodła lub inny z kilku
innych kodów, jeśli wydarzy się coś innego. Pełną listę kodów zwrotnych dla serwera DataCash można
znaleźć pod adresem https://testserver.datacash.com/software/returncodes.shtml.
• Powodem statusu jest w zasadzie napis wyjaśniający status w języku angielskim. Dla stanu 1 ten ciąg
jest ZAAKCEPTOWANY.
• Podaje się kod uwierzytelniający i numer referencyjny do wykorzystania podczas finalizowania
transakcji na etapie żądania realizacji (omówione dalej).
• Podany jest czas przetworzenia transakcji.
• Podany jest również tryb transakcji, którym jest TEST przy korzystaniu z konta testowego.
• Dostarczane jest potwierdzenie typu używanej karty kredytowej.
• Dołączone jest również potwierdzenie kraju, w którym karta kredytowa została wydana.
• Dostarczany jest również kod autoryzacyjny używany przez bank (tylko w celach informacyjnych).
Kod XML do tego jest sformatowany w następujący sposób:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response>
<status>Status code</status>
<reason>Reason</reason>
<merchantreference>Authentication code</merchantreference>
<datacash_reference>Reference number</datacash_reference>
<time>Time</time>
<mode>TEST</mode>
<CardTxn>
<card_scheme>Card Type</card_scheme>

<country>Country</country>
<issuer>Card issuing bank</issuer>
<authcode>Bank authorization code</authcode>
</CardTxn>
</Response>
Prośba o realizację
W przypadku żądania realizacji musimy przesłać następujące informacje:
• Nazwa użytkownika DataCash (klient DataCash)
• Hasło DataCash
• Rodzaj transakcji (do realizacji kod spełnia)
• Otrzymany wcześniej kod uwierzytelniający
• Numer referencyjny otrzymany wcześniej
Opcjonalnie możemy dołączyć dodatkowe informacje, takie jak potwierdzenie kwoty do pobrania z
karty kredytowej, choć nie jest to konieczne. Komunikat XML żądania realizacji ma następujący format:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request>
<Authentication>
<password>DataCash password</password>
<client>DataCash client</client>
</Authentication>
<Transaction>
<HistoricTxn>
<reference>Reference Number</reference>
<authcode>Authentication code</authcode>
<method>fulfill</method>
</HistoricTxn>
</Transaction>
</Request>
Odpowiedź dotycząca realizacji
Odpowiedź na żądanie realizacji zawiera następujące informacje:

• Numer kodu statusu wskazuje, co się stało; kod będzie 1, jeśli transakcja się powiodła lub inny z kilku
innych kodów, jeśli wydarzy się coś innego. Ponownie, aby uzyskać pełną listę kodów, zobacz
https://testserver.datacash.com/software/returncodes.shtml.
• Powodem statusu jest w zasadzie napis wyjaśniający status w języku angielskim. Dla stanu 1 ten ciąg
jest WYPEŁNIONY OK.
• DataCash udostępnia dwie kopie kodu referencyjnego.
• Podano czas przetworzenia transakcji.
• Dostępny jest również tryb transakcji, którym jest TEST przy korzystaniu z konta testowego.
Wiadomość XML dla odpowiedzi realizacji jest sformatowana w następujący sposób:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response>
<status>Status code</status>
<reason>Reason</reason>
<merchantreference>Reference Code</merchantreference>
<datacash_reference>Reference Code</datacash_reference>
<time>Time</time>
<mode>TEST</mode>
</Response>
Wymiana danych XML z DataCash
Ponieważ dane XML, które musimy wysłać do DataCash mają prostą i standardową strukturę,
zbudujemy je ręcznie w ciągu, bez korzystania z obsługi XML oferowanej przez PHP . Skorzystamy
jednak z rozszerzenia SimpleXML PHP , które sprawia, że czytanie prostych danych XML to bułka z
masłem. Chociaż jest mniej złożone i wydajne niż DOMDocument, rozszerzenie SimpleXML ułatwia
parsowanie danych XML, przekształcając je w strukturę danych, którą możemy po prostu iterować.
Uwaga : Dla kodu, który komunikuje się z DataCash, używamy biblioteki cURL (http://curl.haxx.se/).
Odkomentuj następujący wiersz w php.ini, usuwając początkowy średnik: extension=php_curl.dll.
Następnie uruchom ponownie Apache. Plik php.ini znajdziesz w folderze C:\xampp\apache\bin\ w
systemie Windows lub w folderze /opt/lampp/etc w systemie Linux.
Ćwiczenie: Komunikacja z DataCash
1. Utwórz nowy plik o nazwie datacash_request.php w folderze biznesowym i dodaj do niego
następujący kod:
<?php
class DataCashRequest
{
// DataCash Server URL

private $_mUrl;
// Will hold the current XML document to be sent to DataCash
private $_mXml;
// Constructor initializes the class with URL of DataCash
public function __construct($url)
{
// Datacash URL
$this->_mUrl = $url;
}
/* Compose the XML structure for the pre-authentication
request to DataCash */
public function MakeXmlPre($dataCashClient, $dataCashPassword,
$merchantReference, $amount, $currency,
$cardNumber, $expiryDate,
$startDate = '', $issueNumber = '')
{
$this->_mXml =
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"\x3F>
<Request>
<Authentication>
<password>$dataCashPassword</password>
<client>$dataCashClient</client>
</Authentication>
<Transaction>
<TxnDetails>
<merchantreference>$merchantReference</merchantreference>
<amount currency=\"$currency\">$amount</amount>
</TxnDetails>
<CardTxn>
<method>pre</method>
<Card>

<pan>$cardNumber</pan>
<expirydate>$expiryDate</expirydate>
<startdate>$startDate</startdate>
<issuenumber>$issueNumber</issuenumber>
</Card>
</CardTxn>
</Transaction>
</Request>";
}
// Compose the XML structure for the fulfillment request to DataCash
public function MakeXmlFulfill($dataCashClient, $dataCashPassword,
$authCode, $reference)
{
$this->_mXml =
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"\x3F>
<Request>
<Authentication>
<password>$dataCashPassword</password>
<client>$dataCashClient</client>
</Authentication>
<Transaction>
<HistoricTxn>
<reference>$reference</reference>
<authcode>$authCode</authcode>
<method>fulfill</method>
</HistoricTxn>
</Transaction>
</Request>";
}
// Get the current XML
public function GetRequest()

{
return $this->_mXml;
}
// Send an HTTP POST request to DataCash using cURL
public function GetResponse()
{
// Initialize a cURL session
$ch = curl_init();
// Prepare for an HTTP POST request
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
// Prepare the XML document to be POSTed
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $this->_mXml);
// Set the URL where we want to POST our XML structure
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->_mUrl);
/* Do not verify the Common name of the peer certificate in the SSL
handshake */
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
// Prevent cURL from verifying the peer's certificate
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
/* We want cURL to directly return the transfer instead of
printing it */
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
// Perform a cURL session
$result = curl_exec($ch);
// Close a cURL session
curl_close ($ch);
// Return the response
return $result;
}
}
?>

2. Zdefiniuj adres URL DataCash i dane logowania na końcu pliku include/config.php:
// Constant definitions for datacash
define('DATACASH_URL', 'https://testserver.datacash.com/Transaction');
define('DATACASH_CLIENT', 'your account client number');
define('DATACASH_PASSWORD', 'your account password');
Uwaga : Nie zapomnij użyć danych z konta DataCash!
3. Utwórz plik test_datacash.php w domu swojego projektu (folder tshirtshop) i dodaj w nim:
<?php
session_start();
if (empty ($_GET['step']))
{
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'datacash_request.php';
$request = new DataCashRequest(DATACASH_URL);
$request->MakeXmlPre(DATACASH_CLIENT, DATACASH_PASSWORD,
8880000 + rand(0, 10000), 49.99, 'GBP',
'3528000000000007', '11/09');
$request_xml = $request->GetRequest();
$_SESSION['pre_request'] = $request_xml;
$response_xml = $request->GetResponse();
$_SESSION['pre_response'] = $response_xml;
$xml = simplexml_load_string($response_xml);
$request->MakeXmlFulfill(DATACASH_CLIENT, DATACASH_PASSWORD,
$xml->merchantreference,
$xml->datacash_reference);
$response_xml = $request->GetResponse();
$_SESSION['fulfill_response'] = $response_xml;
}
else
{
header('Content-type: text/xml');

switch ($_GET['step'])
{
case 1:
print $_SESSION['pre_request'];
break;
case 2:
print $_SESSION['pre_response'];
break;
case 3:
print $_SESSION['fulfill_response'];
break;
}
exit();
}
?>
<frameset cols="33%, 33%, 33%">
<frame src="test_datacash.php?step=1">
<frame src="test_datacash.php?step=2">
<frame src="test_datacash.php?step=3">
</frameset>
4. Załaduj plik test_datacash.php w przeglądarce, aby zobaczyć wyniki. Jeśli używasz Opery, wynik
powinien wyglądać jak na rysunku, ponieważ Opera pokazuje tylko zawartość elementów XML. Jeśli
używasz innej przeglądarki internetowej, powinieneś zobaczyć poprawnie sformatowane dokumenty
XML.

5. Zaloguj się na https://testserver.datacash.com/reporting2, aby zobaczyć dziennik transakcji dla
swojego konta DataCash (pamiętaj, że aktualizacja tego widoku zajmuje trochę czasu, więc możesz nie
widzieć transakcji od razu). Ten raport pokazano na rysunku.

Jak to działa: kod, który komunikuje się z DataCash
Klasa DataCashRequest jest dość prosta. Najpierw konstruktor ustawia adres HTTPS, na który
wysyłamy Twoje żądania:
// Constructor initializes the class with URL of DataCash
public function __construct($url)
{
// Datacash URL
$this->_mUrl = $url;
}
Gdy chcemy wykonać żądanie wstępnego uwierzytelnienia, najpierw musimy wywołać metodę
MakeXmlPre(), aby utworzyć wymagany kod XML dla tego rodzaju żądania. Niektóre elementy XML są
opcjonalne (takie jak startdate lub issuenumber, które otrzymują wartości domyślne, jeśli nie
dostarczamy własnych – patrz metoda MakeXmlPre()), ale inne elementy są obowiązkowe.
Notatka: Jeśli chcesz zobaczyć dokładnie, które elementy są obowiązkowe, a które opcjonalne dla
każdego rodzaju żądania, sprawdź dokument z często zadawanymi pytaniami API XML z DataCash.

Kolejnym rodzajem żądania, które musimy być w stanie złożyć do systemu DataCash, jest żądanie
spełnienia. XML dla tego rodzaju żądania jest przygotowywany w metodzie MakeXmlFulfill(). Następnie
mamy metodę GetRequest(), która zwraca ostatni dokument XML zbudowany przez MakeXmlPre() lub
MakeXmlFulfill():
// Get the current XML
public function GetRequest()
{
return $this->_mXml;
}
Wreszcie metoda GetResponse() faktycznie wysyła najnowszy plik żądania XML, zbudowany przez
wywołanie MakeXmlPre() lub MakeXmlFulfill() i zwraca XML odpowiedzi. Przyjrzyjmy się bliżej tej
metodzie. GetResponse() rozpoczyna się od zainicjowania sesji cURL i ustawienia metody POST do
wysyłania danych:
// Send an HTTP POST request to DataCash using cURL
public function GetResponse()
{
// Initialize a cURL session
$ch = curl_init();
// Prepare for an HTTP POST request
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
// Prepare the XML document to be POSTed
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $this->_mXml);
// Set the URL where we want to POST our XML structure
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->_mUrl);
/* Do not verify the Common name of the peer certificate in the SSL
handshake */
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
// Prevent cURL from verifying the peer's certificate
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
Aby zwrócić transfer do zmiennej PHP, ustawiamy parametr CURLOPT_RETURNTRANSFER na 1,
wysyłamy żądanie i zamykamy sesję cURL:
/* We want cURL to directly return the transfer instead of
printing it */
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// Perform a cURL session
$result = curl_exec($ch);
// Close a cURL session
curl_close ($ch);
// Return the response
return $result;
}
Plik test_datacash.php działa w następujący sposób: Kiedy ładujemy go w przeglądarce, skrypt wysyła
żądanie wstępnego uwierzytelnienia i żądanie spełnienia, a następnie zapisuje żądanie wstępnego
uwierzytelnienia, odpowiedź i dane XML dotyczące spełnienia w sesji:
session_start();
if (empty ($_GET['step']))
{
require_once 'include/config.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'datacash_request.php';
$request = new DataCashRequest(DATACASH_URL);
$request->MakeXmlPre(DATACASH_CLIENT, DATACASH_PASSWORD,
8880000 + rand(0, 10000), 49.99, 'GBP',
'3528000000000007', '11/09');
$request_xml = $request->GetRequest();
$_SESSION['pre_request'] = $request_xml;
$response_xml = $request->GetResponse();
$_SESSION['pre_response'] = $response_xml;
$xml = simplexml_load_string($response_xml);
$request->MakeXmlFulfill(DATACASH_CLIENT, DATACASH_PASSWORD,
$xml->merchantreference,
$xml->datacash_reference);
$response_xml = $request->GetResponse();
$_SESSION['fulfill_response'] = $response_xml;
}
Strona test_datacash.php załaduje się trzy razy więcej, ponieważ mamy trzy ramki, które chcemy
wypełnić danymi:

<frameset cols="33%, 33%, 33%">
<frame src="test_datacash.php?step=1">
<frame src="test_datacash.php?step=2">
<frame src="test_datacash.php?step=3">
</frameset>
W zależności od wartości kroku decydujemy, które z zapisanych wcześniej w sesji danych XML zostaną
wyświetlone w bieżącej ramce. Jeśli wartość kroku wynosi 1, wyświetlany jest kod XML żądania
wstępnego. Jeśli wartość wynosi 2, wyświetlany jest kod XML odpowiedzi wstępnej. Jeśli wartość kroku
wynosi 3, wyświetlany jest kod XML odpowiedzi spełniania.
else
{
header('Content-type: text/xml');
switch ($_GET['step'])
{
case 1:
print $_SESSION['pre_request'];
break;
case 2:
print $_SESSION['pre_response'];
break;
case 3:
print $_SESSION['fulfill_response'];
break;
}
exit();
}
Integracja DataCash z TShirtShop
Teraz, gdy mamy nową klasę, która wykonuje transakcje kartą kredytową, wszystko, co musimy zrobić,
to zintegrować jej funkcjonalność z potokiem zamówień, który zbudowaliśmy w poprzednich
rozdziałach. Aby w pełni zintegrować DataCash z TShirtShop, musimy zaktualizować istniejące klasy
PsCheckFunds i PsTakePayments. Musimy zmodyfikować klasy sekcji potoku, które zajmują się
transakcjami kartami kredytowymi. Dodaliśmy już infrastrukturę do przechowywania i pobierania
kodów
uwierzytelniających
oraz
informacji
referencyjnych
za
pomocą
metody
zrderProcessor::SetOrderAuthCodeAndReference().

Ćwiczenie: Implementacja klas potoku zamówień
1. Najpierw zastąp kod w business/ps_check_funds.php następującym kodem, który działa z DataCash:
<?php
class PsCheckFunds implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckFunds started.', 20100);
$order_total_cost = $processor->mOrderInfo['total_amount'];
$order_total_cost += $processor->mOrderInfo['shipping_cost'];
$order_total_cost +=
round((float)$order_total_cost *
(float)$processor->mOrderInfo['tax_percentage'], 2) / 100.00;
$request = new DataCashRequest(DATACASH_URL);
$request->MakeXmlPre(DATACASH_CLIENT, DATACASH_PASSWORD,
$processor->mOrderInfo['order_id'] + 1000006,
$order_total_cost, 'GBP',
$processor->mCustomerInfo['credit_card']->CardNumber,
$processor->mCustomerInfo['credit_card']->ExpiryDate,
$processor->mCustomerInfo['credit_card']->IssueDate,
$processor->mCustomerInfo['credit_card']->IssueNumber);
$responseXml = $request->GetResponse();
$xml = simplexml_load_string($responseXml);
if ($xml->status == 1)
{
$processor->SetAuthCodeAndReference(
$xml->merchantreference, $xml->datacash_reference);
// Audit
$processor->CreateAudit('Funds available for purchase.', 20102);
// Update order status

$processor->UpdateOrderStatus(2);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
}
else
{
// Audit
$processor->CreateAudit('Funds not available for purchase.', 20103);
throw new Exception('Credit card check funds failed for order ' .
$processor->mOrderInfo['order_id'] . "\n\n" .
'Data exchanged:' . "\n" .
$request->GetResponse() . "\n" . $responseXml);
}
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckFunds finished.', 20101);
}
}
?>
2. Zastąp kod w business/ps_take_payment.php następującym kodem:
<?php
class PsTakePayment implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsTakePayment started.', 20400);
$request = new DataCashRequest(DATACASH_URL);
$request->MakeXmlFulFill(DATACASH_CLIENT, DATACASH_PASSWORD,
$processor->mOrderInfo['auth_code'],
$processor->mOrderInfo['reference']);
$responseXml = $request->GetResponse();

$xml = simplexml_load_string($responseXml);
if ($xml->status == 1)
{
// Audit
$processor->CreateAudit(
'Funds deducted from customer credit card account.', 20402);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(5);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
}
else
{
// Audit
$processor->CreateAudit('Could not deduct funds from credit card.',
20403);
throw new Exception('Credit card take payment failed for order ' .
$processor->mOrderInfo['order_id'] . "\n\n" .
'Data exchanged:' . "\n" .
$request->GetResponse() . "\n" . $responseXml);
}
// Audit
$processor->CreateAudit('PsTakePayment finished.', 20401);
}
}
?>
3. Dodaj odwołanie do pliku business/datacash_request.php w index.php, jak zaznaczono:
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_funds.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_stock.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'datacash_request.php';
4. Dodaj odwołanie do pliku business/datacash_request.php w admin.php, jak zaznaczono:

require_once BUSINESS_DIR . 'ps_ship_ok.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_final_notification.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'datacash_request.php';
Testowanie integracji DataCash
Teraz, gdy mamy to wszystko na miejscu, ważne jest, aby przetestować to za pomocą kilku zamówień.
Możemy to łatwo zrobić, tworząc klienta z tymi magicznymi danymi karty kredytowej. Jak wspomniano
wcześniej w tym rozdziale, DataCash dostarcza te liczby do celów testowych i uzyskania określonych
odpowiedzi od DataCash.
W tej chwili możemy eksperymentować z nową, w pełni funkcjonalną witryną e-commerce, składając
zamówienia z testowymi numerami kart kredytowych, sprawdzając wiadomości e-mail wysyłane przez
witrynę internetową i sprawdzając, jak witryna reaguje w określonych sytuacjach, takich jak: jak
rejestruje błędy, jak administruje zamówieniami za pomocą strony zarządzania zamówieniami i tak
dalej.
Na żywo
Przejście z konta testowego na konto rzeczywiste jest teraz po prostu kwestią zastąpienia danych
logowania DataCash w pliku include/config.php wartościami ze świata rzeczywistego. Po założeniu
konta bankowego sprzedawcy możesz użyć nowych danych, aby założyć nowe konto DataCash,
zdobywając po drodze nowe dane klienta i hasła. Musisz również zmienić adres URL serwera DataCash,
do którego wysyłasz dane, ponieważ musi to być serwer produkcyjny, a nie serwer testowy. Poza
usunięciem testowych kont użytkowników z bazy danych i przeniesieniem witryny internetowej do
lokalizacji internetowej, to wszystko, co musisz zrobić, zanim udostępnisz klientom nowo ukończoną
aplikację e-commerce.
Praca z Authorize.net
Aby przetestować Authorize.net, musisz złożyć wniosek o konto testowe na
http://developer.authorize.net/testaccount/. Strona główna, na której programiści mogą uzyskać
informacje na temat integracji Authorize.net, to http://developer.authorize.net/.Komunikacja z
Authorize.net różni się od komunikacji z DataCash. Zamiast wysyłać i odbierać pliki XML, wysyłamy
ciągi składające się z par nazwa-wartość oddzielonych znakami ampersand (&). W rzeczywistości
używamy podobnej składni do ciągów zapytań dołączanych do adresów URL. Authorize.net zwraca
wynik transakcji w postaci ciągu znaków, który zawiera zwracane wartości (bez ich nazw) oddzielone
znakiem, który określimy przy składaniu początkowego żądania. W naszych przykładach użyjemy znaku
kreski pionowej (|). Zwracane wartości występują w ustalonej kolejności, a ich znaczenie jest określone
przez ich pozycję w zwracanym ciągu.
Uwaga Pełną dokumentację interfejsu Authorize.net API można znaleźć w Przewodniku implementacji
Advanced Integration Method (AIM): Card-Not-Present Transactions pod adresem
http://www.authorize.net/support/AIM_guide.pdf. Jeszcze więcej dokumentów jest dostępnych w
bibliotece dokumentów pod adresem http://www.authorize.net/resources/documentlibrary/.
Domyślnym typem transakcji jest AUTH_CAPTURE, gdzie żądamy i potrącamy środki z karty kredytowej
za pomocą jednego żądania. W przypadku TShirtShop użyjemy dwóch innych typów transakcji:
AUTH_ONLY, który sprawdza, czy dostępne są potrzebne środki (działa to na etapie potoku
PsCheckFunds), oraz PRIOR_AUTH_CAPTURE, który odejmuje kwotę pieniędzy, która została wcześniej

sprawdzona przy użyciu AUTH_ONLY (tak się dzieje na etapie potoku PsTakePayment). Aby wykonać
transakcję AUTH_ONLY, najpierw utworzymy tablicę zawierającą niezbędne dane transakcji:
// Auth
$transaction =
array ('x_invoice_num' => '99999', // Invoice number
'x_amount' => '45.99', // Amount
'x_card_num' => '4007000000027', // Credit card number
'x_exp_date' => '1209', // Expiration date
'x_method' => 'CC', // Payment method
'x_type' => 'AUTH_ONLY'); // Transaction type
W przypadku transakcji PRIOR_AUTH_CAPTURE nie musimy ponownie podawać wszystkich tych
informacji; musimy tylko przekazać identyfikator transakcji, który został zwrócony w odpowiedzi na
żądanie AUTH_ONLY.
// Capture
$transaction =
array ('x_ref_trans_id' => $ref_trans_id, // Transaction id
'x_method' => 'CC', // Payment method
'x_type' => 'PRIOR_AUTH_CAPTURE'); // Transaction type
Przekształcimy te tablice w ciąg par nazwa-wartość i prześlemy je na serwer Authorize.net. Odpowiedź
ma postać ciągu znaków, którego wartości są oddzielone konfigurowalnym znakiem. Później, na
rysunku 20-3, możesz zobaczyć przykładową odpowiedź na żądanie AUTH_ONLY (w lewej części okna)
i przykładową odpowiedź na żądanie PRIOR_AUTH_CAPTURE (w prawej części okna). Napiszemy prosty
test z tym typem transakcji przed wprowadzeniem jakichkolwiek modyfikacji w TShirtShop. Postępuj
zgodnie z instrukcjami w ćwiczeniu, aby przetestować Authorize.net.
Ćwiczenie: Testowanie Authorize.net
1. Utwórz nowy plik o nazwie authorize_net_request.php w folderze biznesowym i dodaj do niego
następujący kod:
<?php
class AuthorizeNetRequest
{
// Authorize Server URL
private $_mUrl;
// Will hold the current request to be sent to Authorize.net
private $_mRequest;

// Constructor initializes the class with URL of Authorize.net
public function __construct($url)
{
// Authorize.net URL
$this->_mUrl = $url;
}
public function SetRequest($request)
{
$this->_mRequest = '';
$request_init =
array ('x_login' => AUTHORIZE_NET_LOGIN_ID,
'x_tran_key' => AUTHORIZE_NET_TRANSACTION_KEY,
'x_version' => '3.1',
'x_test_request' => AUTHORIZE_NET_TEST_REQUEST,
'x_delim_data' => 'TRUE',
'x_delim_char' => '|',
'x_relay_response' => 'FALSE');
$request = array_merge($request_init, $request);
foreach($request as $key => $value )
$this->_mRequest .= $key . '=' . urlencode($value) . '&';
}
// Send an HTTP POST request to Authorize.net using cURL
public function GetResponse()
{
// Initialize a cURL session
$ch = curl_init();
// Prepare for an HTTP POST request
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
// Prepare the request to be POSTed
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, rtrim($this->_mRequest, '& '));
// Set the URL where we want to POST our data

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->_mUrl);
/* Do not verify the Common name of the peer certificate in the SSL
handshake */
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
// Prevent cURL from verifying the peer's certificate
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
/* We want cURL to directly return the transfer instead of
printing it */
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
// Perform a cURL session
$result = curl_exec($ch);
// Close a cURL session
curl_close ($ch);
// Return the response
return $result;
}
}
?>
2. Dodaj następujące informacje na końcu pliku include/config.php, modyfikując stałe dane
szczegółami konta Authorize.net:
// Constant definitions for authorize.net
define('AUTHORIZE_NET_URL', 'https://test.authorize.net/gateway/transact.dll');
define('AUTHORIZE_NET_LOGIN_ID', '[Your Login ID]');
define('AUTHORIZE_NET_TRANSACTION_KEY', '[Your Transaction Key]');
define('AUTHORIZE_NET_TEST_REQUEST', 'FALSE');
3. Dodaj następujący plik testowy test_authorize_net.php do katalogu głównego witryny:
<?php
session_start();
if (empty ($_GET['step']))
{
require_once 'include/config.php';

require_once BUSINESS_DIR . 'authorize_net_request.php';
$request = new AuthorizeNetRequest(AUTHORIZE_NET_URL);
// Auth
$transaction =
array ('x_invoice_num' => '99999', // Invoice number
'x_amount' => '45.99', // Amount
'x_card_num' => '4007000000027', // Credit card number
'x_exp_date' => '1209', // Expiration date
'x_method' => 'CC', // Payment method
'x_type' => 'AUTH_ONLY'); // Transaction type
$request->SetRequest($transaction);
$auth_only_response = $request->GetResponse();
$_SESSION['auth_only_response'] = $auth_only_response;
$auth_only_response = explode('|', $auth_only_response);
// Read the transaction ID, which will be necessary for taking the payment
$ref_trans_id = $auth_only_response[6];
// Capture
$transaction =
array ('x_ref_trans_id' => $ref_trans_id, // Transaction id
'x_method' => 'CC', // Payment method
'x_type' => 'PRIOR_AUTH_CAPTURE'); // Transaction type
$request->SetRequest($transaction);
$prior_auth_capture_response = $request->GetResponse();
$_SESSION['prior_auth_capture_response'] = $prior_auth_capture_response;
}
else
{
switch ($_GET['step'])
{
case 1:
print $_SESSION['auth_only_response'];

break;
case 2:
print $_SESSION['prior_auth_capture_response'];
break;
}
exit();
}
?>
<frameset cols="50%, 50%">
<frame src="test_authorize_net.php?step=1">
<frame src="test_authorize_net.php?step=2">
</frameset>
4. Załaduj stronę test_authorize_net.php w ulubionej przeglądarce, aby zobaczyć wynik

5. Przejdź do Authorize.net i zaloguj się do Merchant Interface (https://test.authorize.net/).
Transakcję, którą właśnie wykonałeś, możesz zobaczyć w sekcji Transakcje nierozliczone w zakładce
Szukaj. Ten raport pokazano na rysunku

Jak to działa: transakcje Authorize.net
Ciężka praca jest wykonywana przez klasę AuthorizeNetRequest, która ma dwie ważne metody:
SetRequest(), używaną do ustawiania szczegółów transakcji, oraz GetResponse(), używaną do
wysyłania żądania i pobierania odpowiedzi z Authorize.net. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak są
używane:
// Auth
$transaction =
array ('x_invoice_num' => '99999', // Invoice number
'x_amount' => '45.99', // Amount
'x_card_num' => '4007000000027', // Credit card number
'x_exp_date' => '1209', // Expiration date
'x_method' => 'CC', // Payment method
'x_type' => 'AUTH_ONLY'); // Transaction type
$request->SetRequest($transaction);

$response = $request->GetResponse();
Uwaga : Dane karty kredytowej wymienione w tej transakcji to jeden z magicznych numerów kart
dostarczonych przez Authorize.net do celów testowych. Zapoznaj się z Przewodnikiem wdrażania AIM,
aby uzyskać pełną listę takich numerów kart kredytowych
Jako parametr wysyłamy tablicę ze szczegółami transakcji do metody SetRequest(), która następnie
łączy tę tablicę z inną tablicą zawierającą szczegóły konta Authorize.net:
public function SetRequest($request)
{
$this->_mRequest = '';
$request_init =
array ('x_login' => AUTHORIZE_NET_LOGIN_ID,
'x_tran_key' => AUTHORIZE_NET_TRANSACTION_KEY,
'x_version' => '3.1',
'x_test_request' => AUTHORIZE_NET_TEST_REQUEST,
'x_delim_data' => 'TRUE',
'x_delim_char' => '|',
'x_relay_response' => 'FALSE');
$request = array_merge($request_init, $request);
Dane tablicy są scalane w ciąg nazwa-wartość, który można wysłać do Authorize.net. Wartości są
kodowane w celu włączenia do adresu URL za pomocą funkcji urlencode():
foreach($request as $key => $value )
$this->_mRequest .= $key . '=' . urlencode($value) . '&';
}
Metoda GetResponse() AuthorizeNetRequest wykonuje rzeczywiste żądanie przy użyciu biblioteki
cURL.
// Send an HTTP POST request to Authorize.net using cURL
public function GetResponse()
{
...
// Perform a cURL session
$result = curl_exec($ch);
// Close a cURL session
curl_close ($ch);

// Return the response
return $result;
}
}
?>
Podczas wykonywania funkcji GetResponse() w celu wykonania transakcji AUTH_ONLY, odpowiedź
będzie zawierać identyfikator transakcji. Jeśli autoryzacja się powiedzie, możemy wykorzystać ten
identyfikator transakcji do wykonania transakcji PRIOR_AUTH_CAPTURE, która skutecznie pobiera
pieniądze z konta klienta. Jak wyjaśniono wcześniej, odpowiedź z Authorize.net ma postać ciągu
znaków, który zawiera wartości oddzielone konfigurowalnym znakiem, który w naszym przypadku jest
znakiem potoku (|). Aby odczytać określoną wartość z ciągu, przekształcamy ciąg w tablicę za pomocą
funkcji PHP explode() (http://www.php.net/manual/en/function.explode.php):
$auth_only_response = $request->GetResponse();
$_SESSION['auth_only_response'] = $auth_only_response;
$auth_only_response = explode('|', $auth_only_response);
Po wykonaniu tego fragmentu kodu $auth_only_response będzie zawierać tablicę, której elementami
są wartości oddzielone znakiem potoku w oryginalnym ciągu. Z tej tablicy interesuje nas siódmy
element, którym zgodnie z dokumentacją Authorize.net jest identyfikator transakcji (przeczytaj
szczegóły Gateway Response API z http://www.authorize.net/support/AIM_guide.pdf aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat odpowiedzi Authorize.net). // Odczytaj identyfikator transakcji, który
będzie niezbędny do pobrania płatności
$ref_trans_id = $auth_only_response[6];
Uwaga: Tablica $auth_only_response utworzona przez explode() jest liczona od zera, więc
$auth_only_response[6] reprezentuje siódmy element tablicy.
Kod, który pobiera pieniądze przy użyciu tego identyfikatora transakcji, jest prosty. Ponieważ
transakcja została już autoryzowana, wystarczy podać identyfikator transakcji otrzymany po
autoryzacji, aby zakończyć transakcję:
// Capture
$transaction =
array ('x_ref_trans_id' => $ref_trans_id, // Transaction id
'x_method' => 'CC', // Payment method
'x_type' => 'PRIOR_AUTH_CAPTURE'); // Transaction type
$request->SetRequest($transaction);
$prior_auth_capture_response = $request->GetResponse();
Integracja Authorize.net z TShirtShop

Podobnie jak w przypadku DataCash, będziemy musieli zmodyfikować klasy PsCheckFunds i
PsTakePayment, aby korzystać z nowej funkcjonalności Authorize.net. Pamiętaj, że możesz użyć plików
z sekcji Kod źródłowy/Pobieranie na stronie internetowej Apress (http://www.apress.com/) zamiast
wpisywać kod samodzielnie. Ostatnie modyfikacje polegają na zmianie klas sekcji rurociągu, które
zajmują się transakcjami kartami kredytowymi (PsCheckFunds i PsTakePayment). Dodaliśmy już
infrastrukturę do przechowywania i pobierania kodu uwierzytelniającego oraz informacji
referencyjnych za pomocą metody OrderProcessor::SetOrderAuthCodeAndReference().
Ćwiczenie: Implementacja klas potoku zamówień
1. Najpierw zmodyfikuj business/ps_check_funds.php, aby działał z Authorize.net. Możesz wykonać
kopię zapasową wersji DataCash tego pliku, jeśli wykonałeś ćwiczenie DataCash we wcześniejszej części
działu.
<?php
class PsCheckFunds implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckFunds started.', 20100);
$order_total_cost = $processor->mOrderInfo['total_amount'];
$order_total_cost += $processor->mOrderInfo['shipping_cost'];
$order_total_cost +=
round((float)$order_total_cost *
(float)$this->mOrderInfo['tax_percentage'], 2) / 100.00;
$exp_date = str_replace('/', '',
$processor->mCustomerInfo['credit_card']->ExpiryDate);
$transaction =
array (
'x_invoice_num' => $processor->mOrderInfo['order_id'],
'x_amount' => $order_total_cost, // Amount to charge
'x_card_num' => $processor->mCustomerInfo['credit_card']->CardNumber,
'x_exp_date' => $exp_date, // Expiry (MMYY)
'x_method' => 'CC',
'x_type' => 'AUTH_ONLY');
// Process Transaction

$request = new AuthorizeNetRequest(AUTHORIZE_NET_URL);
$request->SetRequest($transaction);
$response = $request->GetResponse();
$response = explode('|', $response);
if ($response[0] == 1)
{
$processor->SetAuthCodeAndReference($response[4], $response[6]);
// Audit
$processor->CreateAudit('Funds available for purchase.', 20102);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(2);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
}
else
{
// Audit
$processor->CreateAudit('Funds not available for purchase.', 20103);
throw new Exception('Credit card check funds failed for order ' .
$processor->mOrderInfo['order_id'] . ".\n\n" .
'Data exchanged:' . "\n" .
var_export($transaction, true) . "\n" .
var_export($response, true));
}
// Audit
$processor->CreateAudit('PsCheckFunds finished.', 20101);
}
}
?>
2. Zmodyfikuj business/ps_take_payment.php w następujący sposób:
<?php

class PsTakePayment implements IPipelineSection
{
public function Process($processor)
{
// Audit
$processor->CreateAudit('PsTakePayment started.', 20400);
$transaction =
array ('x_ref_trans_id' => $processor->mOrderInfo['reference'],
'x_method' => 'CC',
'x_type' => 'PRIOR_AUTH_CAPTURE');
// Process Transaction
$request = new AuthorizeNetRequest(AUTHORIZE_NET_URL);
$request->SetRequest($transaction);
$response = $request->GetResponse();
$response = explode('|', $response);
if ($response[0] == 1)
{
// Audit
$processor->CreateAudit(
'Funds deducted from customer credit card account.', 20402);
// Update order status
$processor->UpdateOrderStatus(5);
// Continue processing
$processor->mContinueNow = true;
// Audit
$processor->CreateAudit('PsTakePayment finished.', 20401);
}
else
{
// Audit
$processor->CreateAudit(

'Error taking funds from customer credit card.', 20403);
throw new Exception('Credit card take payment failed for order ' .
$processor->mOrderInfo['order_id'] . ".\n\n" .
'Data exchanged:' . "\n" .
var_export($transaction, true) . "\n" .
var_export($response, true));
}
}
}
?>
3. Dodaj odwołanie do pliku business/authorize_net_request.php w index.php, jak zaznaczono:
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_funds.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_check_stock.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'authorize_net_request.php';
4. Dodaj odwołanie do pliku business/authorize_net_request.php w admin.php, jak zaznaczono:
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_ship_ok.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'ps_final_notification.php';
require_once BUSINESS_DIR . 'authorize_net_request.php';
Testowanie integracji Authorize.net
Jedyne, co musimy teraz zrobić, to przeprowadzić testy na naszej nowej stronie internetowej. Pobierz
listę magicznych numerów kart kredytowych Authorize.net z Przewodnika implementacji AIM i
poeksperymentuj z wykonywaniem transakcji z ich użyciem.
Podsumowanie
W tej Części zakończyliśmy naszą aplikację e-commerce integrując ją z autoryzacją kart kredytowych.
Gdy już umieścisz własne produkty w bazie danych, połączysz je z dostawcami, uzyskasz konto
bankowe sprzedawcy i umieścisz je w sieci, jesteś gotowy do pracy! OK, więc to wciąż sporo pracy, ale
żadna z nich nie jest szczególnie trudna. Ciężka praca już za Tobą! W szczególności tu przyjrzeliśmy się
teorii leżącej u podstaw transakcji kartami kredytowymi w sieci oraz jednej pełnej implementacji DataCash. Stworzyliśmy bibliotekę umożliwiającą dostęp do DataCash i zintegrowaliśmy ją z naszą
aplikacją. Przyjrzeliśmy się również Authorize.net i stworzyliśmy kod, który testuje transakcje kartami
kredytowymi przetwarzane przez Authorize.net

Recenzje produktu
W tym momencie mamy kompletną i funkcjonalną witrynę e-commerce. Jednak to nie powstrzymuje
nas przed dodaniem jeszcze większej liczby funkcji, aby uczynić go bardziej użytecznym i przyjemnym
dla odwiedzających. Dodając system recenzji produktów do swojej witryny internetowej, możesz
zwiększyć szanse, że odwiedzający powrócą do Twojej witryny, aby napisać recenzję zakupionego
produktu lub zobaczyć, co inni ludzie myślą o tym produkcie. System recenzji może również pomóc w
poznaniu gustów klientów, co pozwala ulepszać rekomendacje produktów, a nawet wprowadzać
zmiany na stronie internetowej lub w strukturze katalogu produktów w oparciu o opinie klientów.
Aby ułatwić pracę zarówno klientowi, jak i nam, dodamy listę recenzji produktów i formularz
dodawania nowej recenzji produktu do stron szczegółów produktu. Formularz dodawania nowego
produktu pojawi się tylko dla zarejestrowanych użytkowników, ponieważ postanowiliśmy nie zezwalać
na anonimowe recenzje (jednak możesz to łatwo zmienić, jeśli chcesz). Stworzymy kod dla tej nowej
funkcji w zwykły sposób, zaczynając od bazy danych, a kończąc na interfejsie użytkownika (UI).
Planowanie funkcji recenzji produktów
Funkcja recenzji produktów jest dość prosta. Rządzą nim trzy proste decyzje projektowe:
• Lista recenzji i elementy interfejsu niezbędne do dodawania nowych recenzji powinny być
wyświetlane pod listą rekomendacji produktów na stronach szczegółów produktu, jak pokazano na
Rysunku.

• Jeśli produkt nie ma recenzji, powinniśmy zaprosić czytelnika do napisania pierwszej recenzji, jak
pokazano na rysunku.

• Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać recenzje produktów.
Przechowujemy recenzje produktów w tabeli bazy danych o nazwie recenzja, która jest manipulowana
przez dwie procedury składowane - catalog_get_product_reviews i catalog_create_product_review których nazwy same się opisują. Inny kod, który napiszemy, będzie zawierał tę funkcjonalność tylko w
formie dostępnej dla odwiedzających.
Wdrażanie recenzji produktów
Wykonaj kroki tego ćwiczenia, aby utworzyć tabelę bazy danych, procedury składowane, warstwę
biznesową i funkcje warstwy prezentacji wymagane dla funkcji recenzji produktów.
Ćwiczenie: Wdrażanie recenzji produktów
1. Załaduj phpMyAdmin, wybierz bazę danych tshirtshop i otwórz nową stronę zapytania SQL.
Następnie wykonaj ten kod, który doda tabelę recenzji do bazy danych tshirtshop:
-- Create review table
CREATE TABLE `review` (
`review_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`customer_id` INT NOT NULL,

`product_id` INT NOT NULL,
`review` TEXT NOT NULL,
`rating` SMALLINT NOT NULL,
`created_on` DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (`review_id`),
KEY `idx_review_customer_id` (`customer_id`),
KEY `idx_review_product_id` (`product_id`)
);
2. Wykonaj poniższy kod, który utworzy procedurę składowaną catalog_get_product_reviews w bazie
danych tshirtshop (nie zapomnij ustawić ogranicznika na $$). Procedura przechowywana
catalog_get_product_review pobiera recenzje dla produktu zidentyfikowanego przez parametr
inProductId. Potrzebujemy również nazwiska recenzenta, więc wykonaliśmy INNER JOIN z tabelą
customer.
-- Create catalog_get_product_reviews stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_get_product_reviews(IN inProductId INT)
BEGIN
SELECT c.name, r.review, r.rating, r.created_on
FROM review r
INNER JOIN customer c
ON c.customer_id = r.customer_id
WHERE r.product_id = inProductId
ORDER BY r.created_on DESC;
END$$
3. Wykonaj poniższy kod, który dodaje procedurę składowaną catalog_create_product_review w bazie
danych tshirtshop (nie zapomnij ustawić ogranicznika na $$). Gdy zarejestrowany użytkownik dodaje
recenzję produktu, wywoływana jest procedura przechowywana catalog_create_product_review.
-- Create catalog_create_product_review stored procedure
CREATE PROCEDURE catalog_create_product_review(IN inCustomerId INT,
IN inProductId INT, IN inReview TEXT, IN inRating SMALLINT)
BEGIN
INSERT INTO review (customer_id, product_id, review, rating, created_on)
VALUES (inCustomerId, inProductId, inReview, inRating, NOW());
END$$

4. Dodaj odpowiednie metody warstwy biznesowej do klasy Catalog z pliku business/catalog.php:
// Gets the reviews for a specific product
public static function GetProductReviews($productId)
{
// Build the SQL query
$sql = 'CALL catalog_get_product_reviews(:product_id)';
// Build the parameters array
$params = array (':product_id' => $productId);
// Execute the query and return the results
return DatabaseHandler::GetAll($sql, $params);
}
// Creates a product review
public static function CreateProductReview($customer_id, $productId,
$review, $rating)
{
// Build the SQL query
$sql ='CALL catalog_create_product_review(:customer_id, :product_id,
:review, :rating)';
// Build the parameters array
$params = array (':customer_id' => $customer_id,
':product_id' => $productId,
':review' => $review,
':rating' => $rating);
// Execute the query
DatabaseHandler::Execute($sql, $params);
}
5. Interfejs użytkownika składa się ze składowego szablonu recenzji, który zostanie umieszczony na
stronie szczegółów produktu. Zacznij od stworzenia prezentacji/templates/reviews.tpl i dodania do
niej następującego kodu:
{* reviews.tpl *}
{load_presentation_object filename="reviews" assign="obj"}
{if $obj->mTotalReviews != 0}

<h2>Customer reviews:</h2>
<ul class="reviews-list">
{section name=i loop=$obj->mReviews}
<li>
<p>
Review by <strong>{$obj->mReviews[i].name}</strong> on
{$obj->mReviews[i].created_on|date_format:"%A, %B %e, %Y"}
</p>
<p>{$obj->mReviews[i].review}</p>
<p>Rating: [{$obj->mReviews[i].rating} of 5]</p>
</li>
{/section}
</ul>
{else}
<h2>Be the first person to voice your opinion!</h2>
{/if}
{if $obj->mEnableAddProductReviewForm}
{* add review form *}
<h2>Add a review:</h2>
<form method="post" action="{$obj->mLinkToProduct}">
<table class="review-table">
<tr>
<td class="add-review">From: <strong>{$obj->mReviewerName}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>
<textarea name="review"
rows="3" cols="65">[Add your review here]</textarea>
</td>
</tr>
<tr>

<td class="add-review">
<table class="review-table">
<tr>
<td>
Your Rating:
<input type="radio" name="rating" value="1" /> 1
<input type="radio" name="rating" value="2" /> 2
<input type="radio" name="rating" value="3" checked="checked" /> 3
<input type="radio" name="rating" value="4" /> 4
<input type="radio" name="rating" value="5" /> 5
</td>
<td align="right">
<input type="submit" name="AddProductReview" value="Add review" />
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</form>
{else}
<p>You must log in to add a review.</p>
{/if}
6. Utwórz plik Presentation/reviews.php i dodaj w nim:
<?php
// Class that handles product reviews
class Reviews
{
public $mProductId;
public $mReviews;
public $mTotalReviews;

public $mReviewerName;
public $mEnableAddProductReviewForm = false;
public $mLinkToProduct;
public function __construct()
{
if (isset ($_GET['ProductId']))
$this->mProductId = (int)$_GET['ProductId'];
else
trigger_error('ProductId not set', E_USER_ERROR);
$this->mLinkToProduct = Link::ToProduct($this->mProductId);
}
public function init()
{
// If visitor is logged in ...
if (Customer::IsAuthenticated())
{
// Check if visitor is adding a review
if (isset($_POST['AddProductReview']))
Catalog::CreateProductReview(Customer::GetCurrentCustomerId(),
$this->mProductId, $_POST['review'],
$_POST['rating']);
// Display "add review" form because visitor is registered
$this->mEnableAddProductReviewForm = true;
// Get visitor's (reviewer's) name
$customer_data = Customer::Get();
$this->mReviewerName = $customer_data['name'];
}
// Get reviews for this product
$this->mReviews = Catalog::GetProductReviews($this->mProductId);
// Get the number of the reviews
$this->mTotalReviews = count($this->mReviews);

}
}
?>
7. Otwórz Presentation/templates/product.tpl i dodaj na końcu następujący wiersz:
{include file="reviews.tpl"}
8. Dodaj następujące style na końcu tshirtshop.css:
.reviews-list li {
background: #ccddff;
border-bottom: #fff solid 3px;
display: block;
padding: 5px;
}
.review-table {
width: 100%;
}
.review-table tr td {
border: none;
}
.add-review {
background: #e6e6e6;
padding: 5px;
}
9. Załaduj tshirtshop w przeglądarce i kliknij produkt, aby wyświetlić jego stronę szczegółów produktu.
Jeśli nie jesteśmy zalogowani, a produkt nie ma recenzji, zobaczymy dane wyjściowe pokazane na
drugim rysunku . Przykładowe dane wyjściowe produktu, który ma jedną recenzję, przedstawiono na
pierwszym rysunku.
Jak to działa: szablon oparty na składnikach recenzji
Komponentowy szablon recenzji zajmuje się zarówno wyświetlaniem recenzji, jak i dodawaniem nowej
recenzji. Pierwsza część pliku Reviews.tpl określa, czy mamy jakieś recenzje do wyświetlenia dla
bieżącego produktu. Jeśli tego nie zrobimy, pojawi się krótka wiadomość zachęcająca odwiedzającego
do napisania pierwszej recenzji.
{if $obj->mTotalReviews != 0}
<h2>Customer reviews:</h2>

[a list with reviews]
{else}
<h2>Be the first person to voice your opinion!</h2>
{/if}
Druga część szablonu wyświetla formularz do dodania recenzji lub wiadomość, która zaprasza
odwiedzającego do zalogowania się, aby móc dodać recenzję:
{if $obj->mEnableAddProductReviewForm}
{* add review form *}
<h2>Add a review:<h2>
[add review form]
{else}
<p>You must log in to add a review.</p>
{/if}
Kod z obiektu prezentacji jest dość prosty i nie powinien stanowić dla Ciebie problemu.
Podsumowanie
Tak, to było takie proste. Chociaż możesz chcieć dodać ulepszenia do własnego rozwiązania (na
przykład zezwolić odwiedzającym na edycję swoich recenzji lub zabronić im dodawania większej liczby
recenzji), baza jest dostępna i działa zgodnie z oczekiwaniami. Jesteś teraz gotowy do przejścia do
ostatniego rozdziału tej książki, w którym dowiemy się, jak sprzedawać klientom produkty z
zewnętrznego źródła (wybraliśmy Amazon.com) za pomocą usług XML Web Services.

Korzystanie z usług internetowych Amazon.com
Do tej pory dowiedziałeś się, jak zintegrować zewnętrzne funkcje dostarczane przez PayPal, DataCash
i Authorize.net w celu przetwarzania płatności od klientów. Tu poznasz nowe możliwości integracji
funkcji ze źródeł zewnętrznych poprzez usługi sieciowe. Umiejętność interakcji z usługami
internetowymi innych firm może zapewnić Ci istotną przewagę nad konkurencją. Dokładniej
• Dowiesz się, czym są usługi internetowe
• Dowiesz się, jak połączyć się z usługą Amazon E-Commerce
• Skorzystasz z usługi Amazon E-Commerce Service, aby sprzedawać koszulki Amazon za
pośrednictwem TShirtShop
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępu do usług internetowych za pomocą PHP, zalecamy
zapoznanie się z Pro PHP XML i usługami sieciowymi, które zawierają przykłady dostępu do usług
internetowych Amazon.com, Google, eBay i Yahoo
Przedstawiamy usługi sieciowe
Usługa sieciowa to element funkcji udostępniany za pośrednictwem interfejsu internetowego przy
użyciu standardowych protokołów internetowych, takich jak HTTP. Komunikaty wymieniane przez
klienta i serwer są kodowane przy użyciu protokołu opartego na XML o nazwie Simple Object Access
Protocol (SOAP) lub przy użyciu Representational State Transfer (REST) i wysyłane do serwera za
pośrednictwem protokołu HTTP. REST używa starannie spreparowanych adresów URL z określonymi
parami nazwa-wartość do wywoływania określonych metod na serwerach. REST jest uważany za
najłatwiejszy sposób komunikowania się z usługami sieciowymi, które udostępniają ten interfejs.
Korzystając z REST w celu uzyskania dostępu do usługi internetowej, po prostu wysyłasz żądanie HTTP
GET, a otrzymasz odpowiedź w formacie XML. SOAP to oparty na XML standard kodowania informacji
przesyłanych w żądaniu lub odpowiedzi usługi sieciowej. SOAP jest wspierany przez wiele organizacji,
w tym potężne firmy, takie jak Microsoft, IBM i Sun. Piękno korzystania z usług internetowych polega
na tym, że klient i serwer mogą korzystać z dowolnej technologii, dowolnego języka i dowolnej
platformy. Dopóki wymieniają informacje za pomocą standardowego protokołu, takiego jak SOAP
przez HTTP, nie ma problemu, jeśli klient jest telefonem komórkowym, a serwerem jest aplikacja Java
działająca na przykład w systemie Solaris. Możliwości są ekscytujące i zalecamy zakup książki
specjalizującej się w usługach internetowych, aby dowiedzieć się więcej o ich świecie. Zapoznaj się z
listą publicznych usług internetowych pod adresem http://www.xmethods.net/, aby dowiedzieć się,
jakie rodzaje zewnętrznych funkcji można zintegrować ze swoją aplikacją. W tym rozdziale dowiesz się,
jak zintegrować Amazon Web Services (AWS) w celu interakcji z Amazon i sprzedawania produktów
Amazon.com za pośrednictwem witryny internetowej TShirtShop. Masz już witrynę e-commerce, która
sprzedaje koszulki swoim klientom. Możesz pójść dalej i zarobić trochę więcej pieniędzy na ich pasji do
koszulek, umieszczając na swojej stronie powiązane prezenty z Amazon.com. Czy robisz to za darmo?
O nie, na swojej stronie wyświetlisz dane Amazon.com, ale ostateczna płatność zostanie przetworzona
przez Amazon.com, a Amazon.com dostarczy na Twoje konto bankowe niewielką prowizję za zakupy
dokonane na Twojej stronie internetowej. Brzmi jak łatwe pieniądze, prawda? W tym rozdziale dowiesz
się, jak używać AWS, aby dodać specjalny dział o nazwie Amazon T-Shirts do Twojego sklepu
internetowego, który możesz zobaczyć na rysunku.

Będzie to dział „specjalny”, ponieważ będzie obsługiwany inaczej niż inne - na przykład płatność jest
obsługiwana bezpośrednio przez Amazon.com, gdy odwiedzający chce kupić produkt. Ten rozdział
bada tylko mały podzbiór możliwości AWS, więc jeśli naprawdę chcesz zarobić fortunę na tej usłudze,
zajrzyj głębiej w dodatkowe zasoby, aby znaleźć więcej treści.
Pozostała część podzielona jest na dwie części. W pierwszej części dowiesz się, jak uzyskać dostęp do
AWS; w drugiej części zintegrujesz AWS ze stroną internetową TShirtShop.
Wskazówka Kod jest niezależny od reszty witryny, więc wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć
integrację funkcjonalności Amazon.com, to kod z pierwszych czterech rozdziałów (a więc masz
działający katalog produktów). Oczywiście, po drobnych poprawkach, możesz również dostosować ten
kod do własnych, osobistych rozwiązań.
Dostęp do usług internetowych Amazon
Większość dostawców usług (w tym Amazon.com) używa SOAP lub REST (lub obu), aby udostępnić
usługi internetowe programom klienta internetowego, a obie opcje uzyskują takie same wyniki. W tym
rozdziale dowiesz się, jak uzyskać dostęp do AWS za pomocą zarówno REST, jak i SOAP. AWS to ogólna
nazwa, której Amazon.com używa dla swojej kolekcji usług internetowych. Konkretną usługą, którą
jesteśmy zainteresowani, jest Amazon Associates Web Service (A2S, wcześniej znana jako Amazon ECommerce Service lub ECS). Ta usługa internetowa pozwala nam przeszukiwać katalog Amazon, co
pozwala nam programowo uzyskiwać informacje o produktach. Wykorzystamy tę usługę internetową,
aby pobrać dane dotyczące koszulek z katalogu Amazon, abyśmy mogli wykorzystać te dane do
utworzenia naszego działu Amazon T-Shirts. Podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej usługi
internetowej Amazon.com, w tym A2S, możesz wysłać żądanie za pomocą REST lub wysyłając
wiadomość SOAP. Usługa sieciowa zwróci odpowiedź XML z żądanymi danymi.

Tu dotkniemy tylko części funkcjonalności zapewnianej przez Amazon AWS, a nawet w szczególności
przez A2S. Poważna dyskusja na ten temat wymagałaby osobnej książki, ale to, co zobaczysz w tej
Części, wystarczy, aby naprowadzić Cię na właściwą ścieżkę. Należy również pamiętać, że integrujemy
funkcje Amazon US, ale korzystając z tego samego konta AWS, można uzyskać dostęp do usług
Amazon.fr, Amazon.ca, Amazon.de, Amazon.co.jp i Amazon.co. i innych.
Tworzenie konta usług internetowych Amazon.com
Oficjalna strona internetowa AWS znajduje się pod adresem http://www.amazon.com/webservices.
Możesz znaleźć najnowsza wersja dokumentacji pod adresem :
http://developer.amazonwebservices.com/connect/ - pamiętaj, aby dodać ten adres URL do zakładek,
ponieważ uznasz go za bardzo przydatny.
Zanim przejdziesz dalej, musisz utworzyć konto w AWS. Aby uzyskać dostęp do AWS, potrzebujesz
identyfikatora klucza dostępu, który identyfikuje Twoje konto w systemie AWS. Jeśli jeszcze go nie
masz, złóż wniosek teraz na http://www.amazon.com/gp/aws/registration/registration-form.html.
Identyfikator klucza dostępu to 20-znakowy ciąg alfanumeryczny.
Uwaga Przed 11 października 2005 r. Amazon.com dostarczał coś, co nazywało się identyfikatorem
subskrypcji zamiast identyfikatora klucza dostępu. Cel jest podobny i jeśli masz już identyfikator
subskrypcji, możesz nadal z niego korzystać. W przypadku nowych aplikacji Amazon.com zachęca do
używania identyfikatora klucza dostępu.
Identyfikator klucza dostępu umożliwia dostęp do większej liczby usług internetowych Amazon i usług
internetowych Alexa (Alexa jest usługą należącą do Amazon.com), jak widać na rysunku .

Klucz dostępu nie jest informacją publiczną (nie należy go nikomu udostępniać), ale nie jest to również
bardzo tajna informacja, ponieważ każdy może go uzyskać za darmo. W przypadku płatnych usług
internetowych lub usług, do których należy uzyskać dostęp w bezpieczny sposób, Amazon.com używa

innego klucza, zwanego tajnym kluczem dostępu, który również otrzymujesz po rejestracji. Jednak w
tym rozdziale nie będziemy używać tajnego klucza dostępu. Aby uzyskać dostęp do A2S, potrzebujesz
tylko klucza dostępu.
Uzyskiwanie identyfikatora partnera Amazon.com
Utworzony wcześniej identyfikator klucza dostępu jest Twoim kluczem do pobierania danych za
pośrednictwem Amazon AWS. Te dane pozwalają skomponować dział Amazon T-Shirts, który widziałeś
na rysunku 1. Jeśli chcesz zarabiać prowizje za produkty Amazon.com, które sprzedajesz za
pośrednictwem swojej witryny, potrzebujesz również identyfikatora stowarzyszonego. Identyfikator
stowarzyszony jest używany w linkach Kup od Amazon, które wyświetlasz w swoim specjalnym dziale
Amazon.com, i jest to klucz, którego Amazon.com używa do identyfikacji Ciebie jako źródła tej
sprzedaży. Więc zanim przejdziesz dalej, jeśli chcesz zarabiać na swoim dziale T-shirtów Amazon,
zdobądź swój identyfikator współpracownika ze strony :
http://associates.amazon.com/gp/associates/apply/main.html.
Zauważ, że identyfikator stowarzyszony i identyfikator klucza dostępu to dwa niezależne klucze, które
masz na Amazon.com, z których każdy ma swój własny cel. Associate ID to identyfikator, który możesz
umieścić w linkach Amazon.com na swojej stronie internetowej, aby Amazon.com wiedział, że
użytkownicy, którzy klikają te linki, pochodzą od Ciebie. Identyfikator stowarzyszony nie jest tajny,
ponieważ każdy, kto przegląda Twoją witrynę, może zobaczyć identyfikator w linkach Amazon.com w
Twojej witrynie. Wszystko, czego potrzebujesz, aby sprzedawać produkty Amazon.com za
pośrednictwem swojej witryny internetowej, to identyfikator stowarzyszony. Nie potrzebujesz
identyfikatora klucza dostępu, który jest wymagany tylko podczas łączenia się z usługami
internetowymi Amazon.com. W TShirtShop łączymy się z usługami internetowymi Amazon.com (i
używamy identyfikatora klucza dostępu), aby przeszukiwać katalog Amazon.com i uzyskiwać produkty,
które umieszczamy w dziale Amazon T-Shirts.
Dostęp do usługi e-commerce Amazon.com za pomocą REST
Dostęp do usług internetowych REST można uzyskać, żądając prawidłowo utworzonego adresu URL.
Wypróbuj poniższy link w przeglądarce (nie zapomnij zastąpić ciągu [Twój identyfikator klucza dostępu]
prawdziwym identyfikatorem klucza dostępu, który uzyskałeś wcześniej):
http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service= AWSECommerceService
&AWSAccessKeyId=[Your Access Key ID]
&Operation=ItemLookup
&IdType=ASIN
&ItemId=1590598644
Wskazówka Upewnij się, że wpisujesz cały adres URL w jednym wierszu; podzieliliśmy go tutaj na
poszczególne elementy, aby ułatwić czytanie. Twoja przeglądarka wyświetli strukturę XML z
informacjami o książce, którą właśnie czytasz. Rysunek pokazuje tę strukturę XML w Firefoksie, która
ładnie wyświetla drzewo dokumentów XML.

(Omówimy wyświetlanie produktów, wizualnie, w TShirtShop później. Na razie jesteśmy
zainteresowani zobaczeniem danych, które są zwracane z żądania.)
Całkiem fajnie, co? Właśnie widziałeś REST w akcji. Każdy produkt w bazie danych Amazon.com ma
unikalny identyfikator zwany standardowym numerem pozycji Amazon.com (ASIN). W przypadku
książek ASIN jest numerem ISBN książki (ta książka ma numer ASIN 1590598644). Zgłoszone przed
chwilą żądanie usługi sieciowej zawiera dla AWS następujące informacje: Mam identyfikator klucza
dostępu (AWSAccessKeyId=[Identyfikator Twojego klucza dostępu]) i chcę wykonać operację
wyszukiwania elementu (&Operation=ItemLookup), aby dowiedzieć się więcej o produkcie za pomocą
1590598644 ASIN (&IdType=ASIN&ItemId=1590598644). W tym przykładzie nie uzyskałeś zbyt wielu
informacji o tej książce — żadnych informacji o cenie lub dostępności, ani linków do zdjęcia na okładkę
lub recenzji klientów. Możesz dostosować dane, które chcesz otrzymywać, korzystając z grup
odpowiedzi (grupa odpowiedzi to zestaw informacji o produkcie).
Poprośmy więc o więcej danych, korzystając z grup odpowiedzi. Na końcu utworzonego wcześniej łącza
dodaj następujący ciąg, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o książce:
&ResponseGroup=Request,SalesRank,Small,Images,VariationSummary. Kompletny link powinien
wyglądać tak:
http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSECommerceService

&AWSAccessKeyId=[Your Access Key ID]
&Operation=ItemLookup
&IdType=ASIN
&ItemId=1590598644
&ResponseGroup=Request,SalesRank,Small,Images,VariationSummary
Nowa odpowiedź XML z Amazon.com zawiera więcej szczegółów na temat elementu Amazon.com, jak
pokazano na rysunku.

Właśnie zmieszaliśmy pięć grup odpowiedzi: Request, SalesRank, Small, Images i OfferSummary. Aby
dowiedzieć się więcej o grupach odpowiedzi, przejdź na stronę :
http://developer.amazonwebservices.com/connect/kbcategory.jspa?categoryID=5.
i kliknij Najnowsza technologia. przycisk Dokumenty. Możesz też kliknąć łącze Dokumentacja
techniczna, a następnie łącze do najnowszej wersji dokumentacji.
W dokumentacji AWS szczegóły grup odpowiedzi znajdziesz w sekcji „API Reference, Response
Groups”. Oto opis pięciu grup odpowiedzi użytych w poprzednim przykładzie:
• Grupa odpowiedzi na żądanie jest domyślną grupą odpowiedzi w każdym rodzaju operacji i zwraca
listę par nazwa-wartość użytych do utworzenia żądania.
• Grupa odpowiedzi Sales Rank zwraca dane o aktualnej pozycji sprzedaży produktu w Amazon.com.

• Grupa Mała odpowiedź zwraca ogólne dane elementu (ASIN, nazwę elementu, adres URL itd.)
dotyczące elementów zawartych w odpowiedzi. Jest to domyślna grupa odpowiedzi dla operacji
ItemLookup (tak jak w tym przykładzie).
• Grupa odpowiedzi Obrazy zawiera adresy trzech obrazów (małego, średniego i dużego) dla każdego
elementu odpowiedzi.
• Grupa odpowiedzi VariationSummary zawiera szczegółowe informacje o cenie (najniższa cena,
najwyższa cena, najniższa cena sprzedaży i najwyższa cena sprzedaży) dla każdego elementu w
odpowiedzi.
Kontynuujmy, ucząc się, jak wykonać żądanie REST z PHP. Aby zapełnić przyszły dział Amazon T-Shirts,
przeszukasz dział odzieżowy Amazon.com pod kątem słów kluczowych związanych z koszulkami
pocztowymi. Jednym z trywialnych sposobów jest użycie funkcji PHP file_get_contents(), tak jak można
zobaczyć w poniższym skrypcie. Aby przetestować dostęp do usług internetowych za pomocą REST,
utwórz nowy plik o nazwie test_rest.php w swoim katalogu tshirtshop i napisz w nim następujący kod:
<?php
// Tell the browser it is going to receive an XML document.
header('Content-type: text/xml');
/* DON'T FORGET to replace the string '[Your Access Key ID]' with your
Access Key ID in the following line */
$url = 'http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSECommerceService' .
'&AWSAccessKeyId=[Your Access Key ID]' .
'&Operation=ItemSearch' .
'&Keywords=postal+t-shirt' .
'&SearchIndex=Apparel' .
'&ResponseGroup=Request,Medium,VariationSummary';
echo file_get_contents($url);
?>
Uwaga Niektóre instalacje PHP i dostawcy usług hostingowych mogą nie zezwalać na domyślne
uruchamianie tego kodu. W takim przypadku możesz zmienić to ustawienie w php.ini:
allow_url_fopen = On.
Alternatywnie możesz dodać następującą linię do include/config.php. To drugie rozwiązanie jest
preferowane, ponieważ dotyczy tylko Twojej aplikacji i pozostaje ustawione, jeśli musisz przenieść
aplikację na inny serwer.
ini_set('allow_url_fopen', 'On');
Wczytanie http://localhost/tshirtshop/test_rest.php pokaże dane XML dotyczące koszulek
Amazon.com

Aby ćwiczyć i budować więcej linków XML, po prostu przestudiuj przykłady w sekcji „API Reference”
dokumentacji AWS. Materiał pokaże Ci, jak wykonywać różne operacje Amazon.com za pomocą REST.
Dostęp do usługi e-commerce Amazon.com za pomocą SOAP
Używając SOAP, korzystasz ze złożonego API, aby uzyskać dostęp do potrzebnej funkcjonalności
Amazon.com. Poniższy kod, który wykonuje tę samą operację wyszukiwania koszulek, co wcześniej z
REST, używa obiektów AWSECommerceService, ItemSearch i ItemSearchRequest z interfejsu API
Amazon.com do wykonania operacji.
Uwaga Aby uzyskać dostęp do serwera Amazon.com za pomocą SOAP, używamy rozszerzenia PHP
SOAP. Upewnij się, że odwołanie php_soap.dll w php.ini nie jest komentowane. Dokumentację funkcji
PHP SOAP można znaleźć pod adresem http://www.php.net/soap/.
Aby przetestować dostęp do usług internetowych za pomocą SOAP, utwórz nowy plik o nazwie
test_soap.php w swoim katalogu tshirtshop i napisz w nim następujący kod:
<?php
try

{
// Initialize SOAP client object
$client = new SoapClient(
'http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/AWSECommerceService.wsdl');
/* DON'T FORGET to replace the string '[Your Access Key ID]' with your
subscription ID in the following line */
$request = array ('Service' => 'AWSECommerceService',
'AWSAccessKeyId' => '[Your Access Key ID]',
'Request' => array ('Operation' => 'ItemSearchRequest',
'Keywords' => 'postal+t-shirt',
'SearchIndex' => 'Apparel',
'ResponseGroup' =>
array ('Request',
'Medium',
'VariationSummary')));
$result = $client->ItemSearch($request);
echo '<pre>';
print_r($result);
echo '</pre>';
}
catch (SoapFault $fault)
{
trigger_error('SOAP Fault: (faultcode: ' . $fault->faultcode . ', ' .
'faultstring: ' . $fault->faultstring . ')', E_USER_ERROR);
}
?>
Cały kod żądania SOAP jest zawarty w bloku try. Jeśli żądanie SOAP nie powiedzie się, zgłasza wyjątek
typu SoapFault, który przekształcamy w błąd za pomocą funkcji trigger_error(). Przeczytaj więcej na
temat wyjątku SOAP na http://www.php.net/manual/en/function.is-soapfault.php.
Wynikiem żądania SOAP jest obiekt zawierający żądane dane. Jeśli załadujesz test_soap.php w swojej
przeglądarce (nie zapomnij umieścić w niej swojego identyfikatora klucza dostępu), powinna ona
wyświetlać dane w formacie tekstowym, który nie jest łatwy do odczytania dla ludzkiego oka. Kod
zaczyna się od utworzenia obiektu klienta SOAP w serwisie internetowym SOAP Amazon.com:

// Initialize SOAP client object
$client = new SoapClient(
'http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/AWSECommerceService.wsdl');
Wspomniany plik Web Services Definition Language (WSDL) opisuje wszystkie funkcje i typy ich
parametrów, które rozumie serwer SOAP Amazon.com. Wcześniej utworzony obiekt klienta SOAP
Amazon.com wie o wszystkich tych funkcjach i możesz je teraz wywołać, używając czegoś takiego:
$result = $client->ItemSearch($request);
Alternatywnie możesz wykonać to samo wywołanie i niejawnie uzyskać te same wyniki, używając
funkcji __soapCall() (http://www.php.net/manual/en/function.soap-soapclient-soapcall.php), tak:
$result->__soapCall('ItemSearch', array ($request));
Żądanie usługi sieci Web wykonuje operację ItemSearch na słowa kluczowe poczta+koszulka w sklepie
„Odzież”. Całe żądanie jest umieszczane w bloku try-catch, który przechwytuje wszelkie potencjalne
wyjątki i generuje błąd. Przeczytaj więcej o klasie wyjątków SoapFault, która zawiera szczegóły błędu
SOAP, pod adresem http://www.php.net/manual/en/function.is-soap-fault.php. Załadowanie
test_soap.php generuje wynik pokazany na rysunku.

Integracja A2S z TShirtShop
Celem jest przyniesienie do Twojego sklepu kilku książek związanych ze słowami „postal t-shirt” z
Amazon.com. Zbudujesz specjalny dział bez kategorii, który będzie wyświetlał niektóre informacje o

książce (zdjęcie na okładce, tytuł, autorzy i cena). Każda książka będzie miała link Kup od Amazon, który
pozwala odwiedzającemu kupić książkę na Amazon.com. Jeśli złożysz wniosek o konto ID
współpracownika Amazon.com, otrzymasz z tego niewielką prowizję. Po wykonaniu ćwiczeń
zaimplementujesz integrację Amazon.com, jak pokazano wcześniej na rysunku 1. Poniższy link
uruchamia wyszukiwanie REST dla książek Amazon.com na podstawie słów kluczowych związanych z
koszulkami pocztowymi i zwraca pierwszych dziesięć danych produktów posortowanych według ich
pozycji sprzedaży:
http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSECommerceService
&Operation=ItemSearch
&AWSAccessKeyId=[Your Access Key ID]
&Keywords=postal+t-shirt
&SearchIndex=Apparel
&ResponseGroup=Request%2CMedium%2CVariationSummary&Sort=salesrank
Spośród wszystkich produktów, które zostaną zwrócone na naszą prośbę, wyświetlimy tylko te, które
są dostępne do zakupu i ze zdjęciami na okładce.
Wdrażanie poziomu biznesowego
W warstwie biznesowej dodasz kod, który uzyskuje dostęp do systemu A2S.
Ćwiczenie: Dodawanie kodu komunikacyjnego A2S do warstwy biznesowej
1. Dodaj następujący kod do pliku include/config.php:
// Amazon E-Commerce Service
// define('AMAZON_METHOD', 'REST');
define('AMAZON_METHOD', 'SOAP');
define('AMAZON_WSDL',
'http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/AWSECommerceService.wsdl');
define('AMAZON_REST_BASE_URL',
'http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSECommerceService');
// Set Amazon Access Key ID
define('AMAZON_ACCESS_KEY_ID', '[Your Access Key ID]');
// Set Amazon Associates ID
define('AMAZON_ASSOCIATES_ID', '[Your Amazon associate ID]');
// Set Amazon request options
define('AMAZON_SEARCH_KEYWORDS', 'postal t-shirt');
define('AMAZON_SEARCH_NODE', 'Apparel');
define('AMAZON_RESPONSE_GROUPS', 'Request,Medium,VariationSummary');

2. Utwórz nowy plik o nazwie amazon.php w folderze biznesowym i dodaj do niego następujący kod.
Pojedyncza metoda publiczna, która zostanie wywołana z wyższych warstw, to GetProducts(), podczas
gdy pozostałe są prywatnymi metodami do użytku wewnętrznego, które obsługują funkcjonalność
GetProducts().
<?php
// Class for accessing A2S
class Amazon
{
public function Amazon()
{
}
// Retrieves Amazon products for sending to presentation tier
public function GetProducts()
{
// Use SOAP to get data
if (AMAZON_METHOD == 'SOAP')
$result = $this->_GetDataWithSoap();
// Use REST to get data
else
$result = $this->_GetDataWithRest();
// Initializes Array object
$results = array ();
// Format results
$results = $this->_DataFormat($result);
// Returns results
return $results;
}
// Call A2S using REST
private function _GetDataWithRest()
{
$params = array ('Operation' => 'ItemSearch',
'SubscriptionId' => AMAZON_ACCESS_KEY_ID,

'Keywords' => AMAZON_SEARCH_KEYWORDS,
'SearchIndex' => AMAZON_SEARCH_NODE,
'ResponseGroup' => AMAZON_RESPONSE_GROUPS,
'Sort' => 'salesrank');
$query_string = '&';
foreach ($params as $key => $value)
$query_string .= $key . '=' . urlencode($value) . '&';
$amazon_url = AMAZON_REST_BASE_URL . $query_string;
// Get the XML response using REST
$amazon_xml = file_get_contents($amazon_url);
// Unserialize the XML and return
return simplexml_load_string($amazon_xml);
}
// Call A2S using SOAP
private function _GetDataWithSoap()
{
try
{
$client = new SoapClient(AMAZON_WSDL);
/* Set up an array containing input parameters to be
passed to the remote procedure */
$request = array ('SubscriptionId' => AMAZON_ACCESS_KEY_ID,
'Request' => array ('Operation' =>
'ItemSearchRequest',
'Keywords' =>
AMAZON_SEARCH_KEYWORDS,
'SearchIndex' =>
AMAZON_SEARCH_NODE,
'ResponseGroup' =>
AMAZON_RESPONSE_GROUPS,
'Sort' => 'salesrank'));

// Invoke the method
$result = $client->ItemSearch($request);
return $result;
}
catch (SoapFault $fault)
{
trigger_error('SOAP Fault: (faultcode: ' . $fault->faultcode . ', ' .
'faultstring: ' . $fault->faultstring . ')',
E_USER_ERROR);
}
}
/* Places an "image not available" picture for products with no image,
and saves the results in an array with a simple structure for easier
handling at the upper levels */
private function _DataFormat($result)
{
/* Variable k is the index of the $new_result array, which will
contain the Amazon products to be displayed in TShirtShop */
$k = 0;
$new_result = array ();
/* Analyze all products retrieved from A2S
and save them into the $new_result array */
for ($i = 0; $i < count($result->Items->Item); $i++)
{
// Make a temporary copy for product data
$temp = $result->Items->Item[$i];
/* Set product's image to images/not_available.jpg,
if image url is empty */
if (property_exists($temp, 'MediumImage') &&
((string) $temp->MediumImage->URL) != '')
$new_result[$k]['image'] = (string) $temp->MediumImage->URL;

else
$new_result[$k]['image'] = 'images/not_available.jpg';
// Save asin, brand, name, and price into the $new_result array
$new_result[$k]['asin'] = (string) $temp->ASIN;
$new_result[$k]['brand'] = (string) $temp->ItemAttributes->Brand;
$new_result[$k]['item_name'] = (string) $temp->ItemAttributes->Title;
if (property_exists($temp, 'VariationSummary') &&
property_exists($temp->VariationSummary, 'LowestPrice'))
{
$new_result[$k]['price'] =
(string) $temp->VariationSummary->LowestPrice->FormattedPrice;
$highest_price = $new_result[$k]['price'];
if (property_exists($temp->VariationSummary, 'HighestPrice'))
$highest_price =
(string) $temp->VariationSummary->HighestPrice->FormattedPrice;
if ($highest_price !== $new_result[$k]['price'])
$new_result[$k]['price'] .= ' - ' . $highest_price;
}
else
$new_result[$k]['price'] = '';
$k++;
}
return $new_result;
}
}
?>
Jak to działa: komunikacja z AWS
Jedyną publiczną metodą warstwy biznesowej Amazon.com jest GetProducts(), która dba o pobieranie
danych. Jego funkcjonalność jest dość jasna, ponieważ używa wielu metod pomocniczych do
wykonania pracy. Najpierw decyduje, czy powinien używać SOAP czy REST w zależności od ustawienia
konfiguracji dodanego do pliku include/config.php:
define('AMAZON_METHOD', 'SOAP');

Stała AMAZON_METHOD zdefiniowana w pliku include/config.php informuje o tym, czy z AWS będzie
się kontaktować przez REST czy SOAP. Wartość tej stałej (która powinna być REST lub SOAP) decyduje
o tym, czy _GetDataWithRest() lub _GetDataWithSoap() będą używane do kontaktu z Amazon.
Niezależnie od wybranej metody wyniki powinny być takie same:
// Retrieves Amazon products for sending to presentation tier
public function GetProducts()
{
// Use SOAP to get data
if (AMAZON_METHOD == 'SOAP')
$result = $this->_GetDataWithSoap();
// Use REST to get data
else
$result = $this->_GetDataWithRest();
_GetDataWithSoap() i _GetDataWithRest() zwracają listę produktów jako obiekt. Następnie używamy
metody _DataFormat(), aby przeanalizować dane z tego obiektu i zwrócić je w postaci tablicy
asocjacyjnej. Metoda _DataFormat() umieszcza również obraz „obraz niedostępny” dla produktów
Amazon.com, które nie mają obrazu produktu.
// Initializes Array object
$results = array ();
// Format results
$results = $this->_DataFormat($result);
// Returns results
return $results;
}
Przyjrzyjmy się teraz _GetDataWithRest() i _GetDataWithSoap(), czyli metodom, które realizują
komunikację z AWS. GetDataWithRest() pobiera dane usługi sieciowej za pomocą REST. Rozpoczyna
się od skonstruowania wymaganego ciągu zapytania, łącząc poszczególne parametry, które chcesz
wysłać do Amazon.com:
// Call AWS using REST
private function _GetDataWithRest()
{
$params = array ('Operation' => 'ItemSearch',
'SubscriptionId' => AMAZON_ACCESS_KEY_ID,
'Keywords' => AMAZON_SEARCH_KEYWORDS,

'SearchIndex' => AMAZON_SEARCH_NODE,
'ResponseGroup' => AMAZON_RESPONSE_GROUPS,
'Sort' => 'salesrank');
$query_string = '&';
foreach ($params as $key => $value)
$query_string .= $key . '=' . urlencode($value) . '&';
Pełny adres URL Amazon.com, który należy wywołać, składa się z podstawowego adresu URL
(zapisanego jako stała w pliku include/config.php), do którego dołącza się właśnie utworzony ciąg
zapytania:
$amazon_url = AMAZON_REST_BASE_URL . $query_string;
Używając funkcji file_get_contents(), wykonujesz proste żądanie HTTP GET do Amazon. To tak jak
wpisywanie adresu w przeglądarce:
// Uzyskaj odpowiedź XML za pomocą REST
$amazon_xml = file_get_contents($amazon_url);
Zmienna $amazon_xml będzie zawierać łańcuch ze zwróconymi danymi XML. Aby go dalej
przetworzyć, używamy funkcji simplexml_load_string(), która analizuje tekst XML i zwraca obiekt
SimpleXMLElement reprezentujący dokument XML.
// Unserialize the XML and return
return simplexml_load_string($amazon_xml);
}
Metoda _GetDataWithSoap() ma podobną funkcjonalność jak _GetDataWithRest(), ale wykonuje
operację ItemSearch przy użyciu protokołu SOAP. Logika, której używa ta metoda do kontaktu z AWS,
jest taka sama jak na stronie, którą napisałeś wcześniej w tym rozdziale.
Wdrażanie poziomu prezentacji
Stwórzmy szablon skomponentowany, który będzie wyświetlał koszulki, a następnie zmodyfikujmy
szablon skomponentowany lista_działów, aby uwzględnić ten nowy dział.
Ćwiczenie: Wyświetlanie produktów Amazon.com w TShirtShop
1. Dodaj nowy plik o nazwie amazon_products_list.tpl w folderze prezentacji/templates swojego
projektu i dodaj w nim następujący kod:
{* amazon_products_list.tpl *}
{load_presentation_object filename="amazon_products_list" assign="obj"}
<h1>{$obj->mDepartmentName}</h1>
<p class="description">{$obj->mDepartmentDescription}</p>
<table class="product-list">

<tbody>
{section name=k loop=$obj->mProducts}
{if $smarty.section.k.index % 2 == 0}
<tr>
{/if}
<td valign="top">
<h3 class="product-title">
<a href="{$obj->mProducts[k].link_to_product}">
{$obj->mProducts[k].item_name}
</a>
<br />
by {$obj->mProducts[k].brand}
</h3>
<p>
{if $obj->mProducts[k].image neq ""}
<a href="{$obj->mProducts[k].link_to_product}">
<img src="{$obj->mProducts[k].image}"
alt="{$obj->mProducts[k].item_name}" width="120" />
</a>
{/if}
</p>
<p class="attributes">
{if $obj->mProducts[k].price neq ""}
Price: <font class="price">{$obj->mProducts[k].price}</font>
{/if}
</p>
<p class="section">
<a target="_blank" href="{$obj->mProducts[k].link_to_product}">
Buy From Amazon
</a>
</p>

</td>
{if $smarty.section.k.index % 2 != 0 && !$smarty.section.k.first ||
$smarty.section.k.last}
</tr>
{/if}
{/section}
</tbody>
</table>
2. Utwórz nowy plik o nazwie amazon_products_list.php w folderze prezentacji i dodaj w nim
następujący kod:
<?php
// Class that handles receiving AWS data
class AmazonProductsList
{
// Public variables available in smarty template
public $mProducts;
public $mDepartmentName;
public $mDepartmentDescription;
// Constructor
public function __construct()
{
$this->mDepartmentName = AMAZON_DEPARTMENT_TITLE;
$this->mDepartmentDescription = AMAZON_DEPARTMENT_DESCRIPTION;
}
public function init()
{
$amazon = new Amazon();
$this->mProducts = $amazon->GetProducts();
for ($i = 0;$i < count($this->mProducts); $i++)
$this->mProducts[$i]['link_to_product'] =
'http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/' .

$this->mProducts[$i]['asin'] . '/ref=nosim/' . AMAZON_ASSOCIATES_ID;
}
}
?>
3. Dodaj następujące dwie linie konfiguracyjne na końcu pliku include/config.php:
// Amazon.com department configuration options
define('AMAZON_DEPARTMENT_TITLE', 'Amazon T-Shirts');
define('AMAZON_DEPARTMENT_DESCRIPTION',
'Browse these wonderful t-shirts that Amazon.com offers');
4. Zmodyfikuj plik szablonu Presentation/templates/departments_list.tpl, aby dodać dział Amazon TShirts. Dodaj wyróżniony kod pokazany tutaj:
<li>
{* Generate a link for a new department in the list *}
<a {$selected} href="{$obj->mDepartments[i].link_to_department}">
{$obj->mDepartments[i].name}
</a>
</li>
{/section}
{assign var=selected value=""}
{if $obj->mAmazonSelected}
{assign var=selected value="class=\"selected\""}
{/if}
<li>
<a {$selected} href="{$obj->mLinkToAmazonDepartment}">
{$obj->mAmazonDepartmentName}
</a>
</li>
</ul>
</div>
{* End departments list *}
5. Zaktualizuj prezentację/departments_list.php, jak zaznaczono w tym fragmencie kodu:

<?php
// Manages the departments list
class DepartmentsList
{
/* Public variables available in departments_list.tpl Smarty template */
public $mSelectedDepartment = 0;
public $mDepartments;
public $mAmazonSelected = false;
public $mAmazonDepartmentName;
public $mLinkToAmazonDepartment;
// Constructor reads query string parameter
public function __construct()
{
/* If DepartmentId exists in the query string, we're visiting a
department */
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
$this->mSelectedDepartment = (int)$_GET['DepartmentId'];
elseif (isset($_GET['ProductId']) &&
isset($_SESSION['link_to_continue_shopping']))
{
$continue_shopping =
Link::QueryStringToArray($_SESSION['link_to_continue_shopping']);
if (array_key_exists('DepartmentId', $continue_shopping))
$this->mSelectedDepartment =
(int)$continue_shopping['DepartmentId'];
}
// Set Amazon department name and build the link for department
$this->mAmazonDepartmentName = AMAZON_DEPARTMENT_TITLE;
$this->mLinkToAmazonDepartment = Link::ToAmazonDepartment();
// Check whether the Amazon department is selected
if ((isset ($_GET['DepartmentId'])) &&

((string) $_GET['DepartmentId'] == 'Amazon'))
$this->mAmazonSelected = true;
}
...
6. Dodaj następującą metodę do klasy Link w pliku Presentation/link.php:
// Creates a link to the Amazon T-Shirts department
public static function ToAmazonDepartment()
{
return self::Build('amazon-t-shirts/');
}
7. W tej samej klasie zmodyfikuj podświetloną metodę CheckRequest(), aby wyjść z funkcji, jeśli
zażądamy strony działu Amazon T-Shirts:
...
// Obtain proper URL for department pages
elseif (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
if ((string) $_GET['DepartmentId'] == 'Amazon') return;
if (isset ($_GET['Page']))
$proper_url = self::ToDepartment($_GET['DepartmentId'],
$_GET['Page']);
else
$proper_url = self::ToDepartment($_GET['DepartmentId']);
}
...
8. Otwórz plik .htaccess z folderu głównego projektu i dodaj następującą regułę przepisywania definicji
dla strony działu Amazon T-Shirts:
...
# Rewrite order error pages
RewriteRule ^order-error/?$ index.php?OrderError [L]
# Rewrite Amazon t-shirts department pages
RewriteRule ^amazon-t-shirts/?$ index.php?DepartmentId=Amazon [L]
</IfModule>

# Set the default 500 page for Apache errors
ErrorDocument 500 /tshirtshop/500.php
# Set the default 404 page
ErrorDocument 404 /tshirtshop/404.php
9. Zaktualizuj plik include/index.php, aby odwoływał się do nowej klasy warstwy biznesowej, dodając
następujący kod w górnej części wiersza sprawdzającego żądania stron:
require_once BUSINESS_DIR . 'amazon.php';
// URL correction
Link::CheckRequest();
// Load Smarty template file
$application = new Application();
10. Otwórz plik Presentation/store_front.php i zmodyfikuj metodę init() z klasy StoreFront, aby na
żądanie załadować dział Amazon T-Shirts:
...
// Load department details if visiting a department
if (isset ($_GET['DepartmentId']))
{
if ((string) $_GET['DepartmentId'] == 'Amazon')
$this->mContentsCell = 'amazon_products_list.tpl';
else
{
$this->mContentsCell = 'department.tpl';
$this->mCategoriesCell = 'categories_list.tpl';
}
}
...
11. Załaduj TShirtShop w przeglądarce, a następnie kliknij nowo utworzony dział Amazon T-Shirts.
Powinieneś zobaczyć nowy dział
Jak to działa: wyświetlanie produktów Amazon.com w TShirtShop
W tym ćwiczeniu po prostu zaktualizowałeś TShirtShop, aby wyświetlał produkty Amazon.com,
stosując techniki, które poznałeś w pierwszej części rozdziału. Nowa funkcjonalność nie jest szczególnie
złożona, ale możliwości są ekscytujące. Aby zmienić metodę dostępu, zmodyfikuj następujące
elementy w pliku include/config.php:

// Usługa e-commerce Amazon
define('AMAZON_METHOD', 'REST');
//define('AMAZON_METHOD', 'MYDŁO');
Po kliknięciu linku Kup od Amazon, Amazon.com kojarzy tego klienta i zakupione przedmioty z Twoim
identyfikatorem partnera (który jest wymieniony w linkach). W metodzie init() z klasy
AmazonProductsList wywoływana jest metoda GetProducts() z klasy Amazon w celu pobrania danych
do wypełnienia listy produktów. Te dane są odczytywane w celu zbudowania linków Amazon.com do
pobranych produktów:
public function init()
{
$amazon = new Amazon();
$this->mProducts = $amazon->GetProducts();
for ($i = 0;$i < count($this->mProducts); $i++)
$this->mProducts[$i]['link'] =
'http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/' .
$this->mProducts[$i]['asin'] .
'/ref=nosim/' . AMAZON_ASSOCIATES_ID;
}
Musisz jednak wiedzieć, że Amazon.com oferuje wiele sposobów, dzięki którym możesz pozwolić
swoim odwiedzającym na kupowanie jego produktów. Jeśli zalogujesz się na stronie Associates,
zobaczysz wiele typów linków, które możesz zbudować i zintegrować ze swoją witryną internetową.
Być może najbardziej interesująca i potężna jest możliwość tworzenia i zarządzania koszykami zakupów
Amazon.com z Twojego kodu PHP za pomocą API Amazon.com. Jeśli naprawdę chcesz zintegrować
Amazon.com ze swoją stroną internetową, powinieneś dokładnie przestudiować dokumentację AWS i
jak najlepiej ją wykorzystać.
Podsumowanie
Dowiedziałeś się, jak uzyskać dostęp do usługi handlu elektronicznego Amazon.com za pomocą REST i
SOAP. Będziesz mógł korzystać z tych samych technik podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej
zewnętrznej funkcjonalności udostępnianej za pośrednictwem tych protokołów. Gratulacje, właśnie
zakończyłeś swoją podróż do nauki tworzenia witryn e-commerce w PHP i MySQL. Masz wiedzę, aby
tworzyć własne, spersonalizowane rozwiązania, być może nawet bardziej interesujące i potężne niż to,
co Ci pokazaliśmy.

