E-commerce

Sklep internetowy
w PHP i SQLite
Zaprojektuj i zbuduj w mniej niż godzinę
Gotowych rozwiązań na rynku e-commerce są setki. Znajdziemy gotowe
skrypty o funkcjonalności systemów aukcyjnych, sklepów internetowych
oraz systemów barterowych. To najczęściej sprawdzone i tanie rozwiązania,
regularnie aktualizowane – dlatego skorzystanie z nich najczęściej bywa bardzo
kuszące. Jednak czy zawsze uzasadnione? Najczęściej o wiele lepiej stworzyć
własną platformę e-commerce. Nie jest to trudne – nam zajmie to 60 minut.
Dowiesz się:

Powinieneś znać:

• Jak zaprojektować od podstaw sklep internetowy;
• W jaki sposób korzystać z SQLite;
• Jak wykorzystać sesje do przechowywania danych użytkownika.

• Co najmniej podstawy PHP oraz SQL;
• Podstawy programowania obiektowego.

Poziom trudności

P

owodów, dla których nie warto wdrażać gotowych rozwiązań może być wiele. Dla prostego sklepu internetowego,
w którym właściciel chce zaoferować kilka produktów wykorzystanie osCommerce może być
nieoptymalne. Dodatkowo modyfikowanie takiej gotowej platformy również nie należy do
rzeczy najprostszych – jeśli dostępna jest dokumentacja, wystarczy się z nią zapoznać. Jeśli
jednak jej nie ma, pozostaje metoda prób i (niestety najczęściej) błędów. W obu przypadkach
potrzebujemy czasu – który możemy poświęcić na stworzenie własnego, dedykowanego rozwiązania. Za chwilę zobaczysz, że w mniej niż
60 minut można zbudować sklep internetowy, który pomimo okazałej nazwy jest po prostu interfejsem pośredniczącym pomiędzy bazą danych a użytkownikiem, wykonującym na
niej określone operacje. Struktura takiej bazy najczęściej nawet nie jest bardzo skomplikowana, tak więc można użyć praktycznie dowolnego silnika baz danych. Nie ma to żadne20

go wpływu na poziom trudności pracy. Dlatego nasz sklep zbudujemy wykorzystując PHP5
oraz… SQLite.

Przed rozpoczęciem pracy…
… należy zastanowić się nad funkcjonalnością
sklepu. Chcemy oczywiście sprzedawać określone produkty – to oczywiste. Zastanówmy
się jednak, co dokładnie chcemy przedstawić potencjalnemu nabywcy. Na pewno będzie to nazwa produktu oraz jego opis. Ludzie lubią widzieć, co kupują, wskazane jest
więc umieszczenie co najmniej jednego zdjęcia. Część produktów wymaga dokładniejszego sfotografowania, tak więc nie powinniśmy
ograniczyć maksymalnej liczby zdjęć. Oczywiście niezbędne jest również uwzględnienie
ceny oraz stawkę podatku VAT. W zależności od typu produktów można pomyśleć również nad dodatkowymi polami określającymi jego parametry (dla sklepu z butami warto pomyśleć o polach z rozmiarami, sprzedając dyski twarde warto zaznaczyć ich pojemność) a jeśli znamy stan magazynu możemy
również wykorzystać tą informację. Nie ma
bowiem sensu pokazywać użytkownikowi towaru, którego nie mamy na stanie, lub który
został już raz sprzedany. Produkt powinien

zostać również umieszczony w konkretnej
kategorii – ułatwi to przeszukiwanie sklepu
użytkownikowi.
Klient naszego sklepu w przypadku dokonania zakupu powinien przekazać nam dane niezbędne do zrealizowania zamówienia
(m.in. imię, nazwisko, adres, dane do faktury, dane wysyłki). Przyjęliśmy więc, że w celu dokonania zakupu konieczne jest posiadanie konta w systemie. Rejestracja powinna być oczywiście bezpłatna, a klient powinien mieć również możliwość samodzielnego usunięcia konta.
Warto również pomyśleć o systemie rabatów – pozwoli to zatrzymać klienta oraz
uatrakcyjnić cenowo naszą ofertę. Rabat możemy uzależnić od wielu elementów – wielkości zakupów, kodu promocyjnego podanego podczas rejestracji lub przekroczenie określonej wartości wszystkich zakupów od chwili zarejestrowania konta. W naszym sklepie
rabat będzie przydzielany ręcznie przez administratora – czytelnik jednak bez większych problemów będzie w stanie dopasować
system rabatowy do własnych potrzeb.
Ostatnim niezbędnym elementem jest lista
zamówień. Zastanówmy się jakie informacje
są naprawdę potrzebne do sprawnego obsłużenia klienta. W większości przypadków powinno wystarczyć imię i nazwisko zamawiającego,
adres wysyłki, data złożenia zamówienia, stan,
data wysłania towarów oraz oczywiście zamówione towary.

Minuta pierwsza – baza danych
Na początku prac zaprojektujemy strukturę naszej bazy danych. Do stworzenia ba11/2008
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zy można użyć zewnętrznych narzędzi (np.
zewnętrzny SQLite Manager działający jako dodatek do przeglądarki Mozilla Firefox)
lub napisanego samodzielnie prostego skryptu w PHP.
Wystarczy do tego podstawowa znajomość
języka SQL oraz funkcji wbudowanych w PHP
służących do komunikacji z bazą sqlite.
Gotowy skrypt przedstawiony jest na Listingu 1. Jego działanie jest proste – łączymy się z plikiem bazy danych, oraz wywołujemy 5 zapytań tworzących 5 tabel – tabelę do przechowywania informacji o użytkownikach, produktach, dostępnych kategoriach, oraz dwie tabele do przechowywania informacji o zamówieniach użytkownika. Strukturę utworzonych tabel przedstawia Rysunek 1.
Część z was najprawdopodobniej zauważyła, że brakuje pól w których będą przechowywane informacje o zdjęciach produktów.

Zamiast tego, zdjęcia będą miały nazwę odpowiadającą unikalnemu polu zawierającemu unikalne ID produktu, znak separatora (podkreślnik) oraz kolejny numer zdjęcia produktu. Pozwoli to na umieszczenie
praktycznie nieograniczonej ilości zdjęć.
PHP dostarcza nam mechanizm umożliwiający proste sprawdzenie czy plik w określonej lokalizacji istnieje (służy do tego funkcja file_exist()) – dzięki temu nie musimy przechowywać informacji o tym fakcie w
bazie danych.
Zdziwić może również brak atrybutów
AUTOINCREMENT przy tworzeniu bazy. Jest to
związane z tym, że w SQLite wszystko jest łańcuchem znaków. Typ kolumny pomaga silnikowi bazy dane te odpowiednio posortować, oraz
zwiększa przejrzystość tabel.
Autorzy jednak udostępnili substytut atrybutu – wystarczy zadeklarować w tabeli pole
INTEGER PRIMARY KEY .

Minuta 10 – obiekty
W kolejnym kroku utworzymy klasy reprezentujące trzy podstawowe typy obiektów
które zdefiniowaliśmy na początku artykułu – dla użytkownika, produktu, oraz zamówienia.
W każdej klasie oprócz pól charakterystycznych dla bazy danych znajduje się również prywatne pole error – wykorzystamy
je do zapisywania informacji o ewentualnym błędzie (na przykład błędzie podczas
połączenia z bazą danych, lub nieprawidłowych danych logowania). Przyjmijmy również, że wszystkie funkcje i metody zwracają wartość logiczną – prawdę, gdy realizowana operacja się powiedzie, oraz fałsz gdy wystąpi jakikolwiek błąd. Dzięki temu sprawdzenie poprawności wykonania nawet cyklu operacji jest dziecinnie proste – sprowadza się do wprowadzenia kilku instrukcji warunkowych.

Listing 1. Skrypt tworzący tabele w bazie danych
<?php

include 'config.php';
if($db = sqlite_open($sqlitePath, 0666, $sqliteerror))
{

sqlite_query($db, 'CREATE

TABLE "users" ( "users_id" INTEGER PRIMARY KEY , "users_username" TEXT NULL , "users_name" TEXT NULL

, "users_city" TEXT NULL , "users_postcode" TEXT NULL , "users_adress" TEXT NULL , "users_phone" TEXT NULL

, "users_mail" TEXT NULL , "users_dname" TEXT NULL , "users_deliverycity" TEXT NULL , "users_password" TEXT

NULL , "users_deliverypostcode" TEXT NULL , "users_deliveryaddress" TEXT NULL , "users_discount" TEXT NULL ,
"users_nip" TEXT NULL );');

sqlite_query($db, 'CREATE

TABLE "products" ("products_id" INTEGER PRIMARY KEY , "products_name" TEXT NULL , "products_

description" TEXT NULL , "products_price" TEXT NULL , "products_tax" INT NULL , "products_count" INT NULL ,
"products_categoryid" INT NULL );');

sqlite_query($db, 'CREATE
sqlite_query($db, 'CREATE

TABLE "category" ( "category_id" INTEGER PRIMARY KEY , "category_name"

NULL);');

TABLE "orders" ( "order_id" INTEGER PRIMARY KEY , "order_userid" INT NULL , "order_date" INT NULL ,

"order_status" TEXT NULL , "order_sdate" INT NULL );');

sqlite_query($db, 'CREATE
sqlite_close($db);
}

TABLE "order_products" ( "product_id" INTEGER PRIMARY KEY , "order_id" INT NOT NULL , "op_amount" INT

NOT NULL

);');

echo 'Tabele zosta³y utworzone!';

else
{
}

die('Wystąpił błąd: '. $sqliteerror);

?>

Listing 2. Zawartość pliku config.php
<?php

$sqlitePath = './sklep2.sqlite';
session_start();

function __autoload($class_name) {
}

require_once './class/'.$class_name . '.php';

?>
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Listing 3a. Fragment klasy user – służącej do obsługi użytkownika
class user
{

}

public $id;

public $username;

}

function checklogin($username, $password)

public $password;

{

public $name;
public $city;

if($db = sqlite_open($sqlitePath, 0666, $this->error ))
{

public $postcode;
public $adress;

$value = sqlite_array_query($db, "SELECT users_id
FROM users WHERE users_username =

'".$username."' AND users_password =

public $phone;

MD5(".$password.")");

public $mail;

if(sqlite_num_rows($db) == 0)

public $dname;

public $deliverycity;

{

public $deliverypostcode;
public $deliveryadress;

lub has³o!';

public $discount;

sqlite_close($db);

public $nip;

private $error;

}

function __constuct($id='')
{

{

$value = sqlite_array_query($db, "SELECT * FROM users
WHERE users_id = '".$id."'");

if(sqlite_num_rows($value) == 0)
{

}

$this->error = "Brak u¿ytkownika o podanym id!";
return false;

$this->id = $value['users_id'];

$this->username = $value['users_username'];
$this->password = $value['users_password'];
$this->name = $value['users_name'];
$this->city = $value['users_city'];

return 0;

function add($username, $password, $name, $city, $postcode,
$adress, $phone, $mail, $dname,

$deliverycity, $deliverypostcode,
{

$deliveryadress, $discount, $nip)
$this->username = sqlite_escape_string($username);
$this->password = sqlite_escape_string($password);
$this->name = sqlite_escape_string($name);
$this->city = sqlite_escape_string($city);

$this->postcode = sqlite_escape_string($postcode);
$this->adress = sqlite_escape_string($adress);
$this->phone = sqlite_escape_string($phone);
$this->mail = sqlite_escape_string($mail);

$this->dname = sqlite_escape_string($dname);
$this->deliverycity = sqlite_escape_

string($deliverycity);

$this->phone = $value['users_phone'];

$this->deliveryadress = sqlite_escape_

$this->dname = $value['users_dname'];

$this->discount = sqlite_escape_string($discount);

$this->deliverycity = $value['users_deliverycity'];
$this->deliverypostcode = $value['users_
deliverypostcode'];

$this->deliveryadress = $value['users_
deliveryadress'];

$this->discount = $value['users_discount'];
$this->nip = $value['users_nip'];
$this->error='';

sqlite_close($db);
return true;

else
{

}

$this->deliverypostcode = sqlite_escape_string($delivery

$this->mail = $value['users_mail'];

}

return $value['users_id'];

$this->postcode = $value['users_postcode'];
$this->adress = $value['users_adress'];
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{

}

if($db = sqlite_open($sqlitePath, 0666, $this->error ))

return -1;

else

$this->load($id);

function load($id)
{

}

if($id!='')

}

$this->error = 'Nieprawid³owa nazwa u¿ytkownika

return false;

postcode);

string($deliveryadress);

$this->nip = sqlite_escape_string($nip);
if($this->validate())
{

if($db = sqlite_open($sqlitePath, 0666, $this->error
{

))

sqlite_array_query($db, "INSERT INTO users (users_
id, users_username, users_password,

users_name, users_city, users_postcode,
users_adress, users_phone, users_mail,

users_dname, users_deliverycity, users_
deliverypostcode, users_deliveryadress,
users_discount, users_nip) VALUES

11/2008
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W naszym systemie skorzystamy z mechanizmu automatycznego ładowania plików
z klasami wprowadzonego w piątej wersji
PHP. Dlatego klasy, z których będziemy korzystać bezpośrednio w skrypcie musimy umieścić w osobnych plikach o nazwach takich samych jak nazwy klas.
Sama funkcja __autoload() umieszczona
została w pliku config.php. Plik ten dołączany jest na początku projektu – gwarantuje to,
że funkcja będzie dostępna w każdym miejscu skryptu.
W pliku tym zdefiniowaliśmy również nazwę pliku z bazą danych oraz wystartowaliśmy
mechanizm sesji.
Użytkownik
Na Listingu 3a i 3b przestawiono fragment
klasy reprezentującej użytkownika. Powinna
ona dostarczyć nam wszystkich operacji niezbędnych do obsługi użytkownika. Wszystkie pola wyłączając pole $error są publiczne – chcemy mieć bowiem do nich dostęp
w każdym miejscu skryptu. Oczywiście możesz utworzyć zmienne prywatne i utworzyć metodę do ich zwracania. Pole error
nie powinno być modyfikowane z zewnątrz
klasy – dlatego pozostanie prywatne, a dostęp do jego zawartości spoza klasy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem metody geterror().

Klasa posiada zdefiniowany jednoparametrowy konstruktor. Podanie parametru nie
jest jednak konieczne – jeśli nie zostanie po-

dany, zostanie utworzony pusty obiekt. Jeśli
jednak jako parametr podamy id użytkownika, zostanie wywołana metoda load() któ-
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Rysunek 1. Schemat utworzonej bazy danych

Listing 3b. Fragment klasy user – służącej do obsługi użytkownika
(NULL, ".$this->username.", ".$this-

}

".$this->city.", ".$this->postcode.",

function validate()

>password.", ".$this->name.",

".$this->adress.", ".$this->phone.",

{

".$this->mail.", ".$this->dname.",

//funkcja powinna zwróciæ false gdy nie podano wszystkich

>deliveryadress.", ".$this->discount.",

return true;

>deliverypostcode.", ".$this-

wymaganych pól

".$this->nip.");");

}

sqlite_close($db);
}

return true;

function geterror()
{

else
{

}

}

//realizację funkcji validate pozostawiamy czytelnikowi.

".$this->deliverycity.", ".$this-

return false;

}

return $this->error;

}

Listing 4. Metoda updatecount() klasy product
sqlite_close($db);

function updatecount($id, $newcount)
{

}

if($db = sqlite_open($sqlitePath, 0666, $this->error ))
{

else
{

sqlite_array_query($db, "UPDATE products SET products_
count = '".$newcount."' WHERE products_
id = '".$this->id."';");

www.sdjournal.org

return true;

}

}

return false;
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Listing 5. Fragment odpowiedzialny za wyświetlenie kategorii oraz spisu towarów
<?php

include 'config.php';
$error = '';

$categories = array();
$products = array();

if($db = sqlite_open($sqlitePath, 0666, $error ))
{

//wybieramy wszystkie dostêpne kategorie
$table = sqlite_array_query($db, 'SELECT * FROM category');
foreach($table as $value)
{
}

$categories[] = array($value['category_id'], $value['category_name']);

//Wyœwietlamy u¿ytkownikowi menu z wyborem kategorii:
echo '<div name="categories">';

foreach($categories as $category)
{
}

echo '<a href="list.php?category='.$category[0].'">'.$category[1].'</a><br>';

echo '</div>';

//sprawdzamy, czy u¿ytkownik wybra³ kategorie:
if($_GET['category']=='')
{
}

echo '<div name="message">Witaj w naszym sklepie internetowym! Wybierz interesuj¹c¹ Ciê kategorie!</div>';

else
{

//jeœli tak - pobieramy towary z bazy:
$table = sqlite_array_query($db, 'SELECT products_id FROM products WHERE products_categoryid = "'.sqlite_escape_string($_
GET['category']).'" AND products_count>0;');

if(count($table)==0)
{
}

echo '<div name="message">Nie znaleziono produktów w kategorii!</div>';

else
{

foreach($table as $value)
{

}

$products[] = $value['products_id'];

//oraz wyœwietlamy:
echo '<div name="products">';

foreach($products as $id)
{

$product = new product($id);

echo '<div name="singleproduct"><a href="details.php?productid='.$product->id.'">'.$product->name.'</a><br>
Cena netto: '.$product->price.' (+ '. $product->tax.') z³ <br>

}

Opis: '.substr($product->description, 0, 150).'<a href="details.php?productid='.$product->id.'">[...] dalej</a></div>';

echo '</div>';
}
}

}

sqlite_close($db);

else
{
}

die('Wyst¹pi³ b³¹d: '. $error);

?>
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ra uzupełni wszystkie pola klasy jego danymi. Oczywiście funkcja może zostać wykonana w dowolnym momencie życia obiektu
– możemy więc po prostu utworzyć obiekt
i dopiero później uzupełnić pola metodą
load().
Klasa zawiera również metodę checkLogin
przyjmująca jako argumenty nazwę użytkownika i hasło. Zadaniem tej metody jest sprawdzenie istnienia w bazie użytkownika o podanych danych logowania. Jeśli użytkownik taki istnieje – funkcja zwróci jego id, w przeciwnym wypadku zwróci wartość 0. Funkcja
ta będzie wykorzystywana podczas logowania użytkownika do sklepu.
W klasie zdefiniowano również metody add() , remove() oraz validate(). Z powodu ograniczonej objętości artykułu, pełen kod klasy znajdziecie na stronie http:
//sdjournal.org. Pierwsza metoda ustawia pola klasy zgodnie z wartościami podanymi na
parametr oraz zapisuje użytkownika do bazy danych. Metoda jest wykorzystywana
przy rejestracji użytkownika. Wykorzystuje ona dodatkowo metodę validate(), która służy do walidacji danych. Możesz w niej
sprawdzać, czy dane spełniają przyjęte założenia – na przykład, czy wypełniono wszystkie pola ustalone jako obowiązkowe. Metoda
powinna zwracać logiczną prawdę, jeśli dane
są wypełnione poprawnie oraz fałsz w przeciwnym wypadku. Ostatnia metoda – służy
do usuwania użytkownika którego id podamy jako parametr.
Produkty
Klasa reprezentująca produkty jest bardzo podobna do klasy user. Również tutaj znajduje
się metoda load() , add(), validate() oraz
remove(). Ich funkcjonalność jest identyczna – nie ma więc sensu ich szerszego omawiania. Klasa posiada dwie nowe metody służące do uaktualnienia stanu magazynu. Pierwsza – updatecount() przedstawiona na Listingu 4 służy do zaktualizowania dostępnej liczby egzemplarzy towaru o określonym ID. Druga – decreasecount() zmniejsza ilość dostępnych produktów o jeden.
Kod całej klasy products znajduje się na stronie: http://sdjournal.org
Zamówienia
Nieco bardziej skomplikowana jest klasa do
obsługi zamówień. Związane jest to z tym,
że zamówienia przechowujemy w dwóch tabelach w bazie – w jednej przechowujemy informacje o zamówieniu (numer, datę złożenia, datę realizacji) a w drugiej identyfikatory zamówionych towarów oraz ich ilość. Kolejnym problemem jest nieznana ilość typów
towarów – nie możemy przewidzieć ile rzeczy zostanie przez użytkownika nabytych.
Dlatego nie możemy wprowadzić określonej
ilości pól w klasie. Konieczne więc jest wykowww.sdjournal.org

rzystanie jakieś struktury danych. Niestety,
w chwili obecnej PHP nie obsługuje list czy
kolejek – trzeba je implementować samodzielnie. Sytuacja ma się jednak zmienić – w
PHP od wersji 5.3 mają zostać zaimplementowane podstawowe struktury danych (m.in.
lista, kolejka, stos oraz kopiec). W chwili pisania artykułu dostępna była jednak jedynie

wersja PHP 5.1alpha1 – dlatego do przechowywania informacji o produktach w zamówieniu wykorzystaliśmy rozwiązanie mniej
subtelne – zwykłą tablicę. Elementami tablicy są obiekty typu orderProduct. Definicję tej klasy umieściliśmy w tym samym pliku co klasa order – nie jest to błąd. Bezpośrednio do tej klasy powinny odwoływać się
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Rysunek 2. Struktura klasy order
Listing 6. Wyszukiwanie obrazków danego produktu
//pobieramy długość identyfikatora ID produktu
$length = strlen(trim($_GET['productid']));
//otwieramy katalog images
if($dir = opendir('./images/'))
{

//pobieramy nazwy wszystkich plików
while (false !== ($file = readdir($dir)))
{

//porównujemy pierwsze znaki
if (substr($file, 0, ($length+1)) == trim($_GET['productid'])."_")
{

}
}

}

echo '<img src="./images/'.$file.'">';

closedir($dir);
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tylko instancje klasy order(), a jakiekolwiek
odwołanie powinno być możliwe wyłącznie
przez pole z tablicą obiektów w tej klasie. Sama klasa orderProduct składa się z czterech
pól – zawierającego id produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz pole omówionego typu product w którym przechowywa-

ne są informacje o produkcie. Struktura klasy order może wydawać Ci się skomplikowana. Jeśli tak rzeczywiście jest, spójrz na Rysunek 2. Powinien on wyjaśnić wszelkie niejasności.
Oczywiście klasa posiada również metody load(), add(), remove(), validate() o

Listing 7. Dodawanie produktów do koszyka
<?php

include 'config.php';
//jesli nie utworzono wczesniej obiektu w koszyku:
if(!isset($_SESSION['order']))
{
}

$_SESSION['order'] = new order();

//jeœli nie podano iloœci kupowanych produktów, wyœwietlamy formularz.
if($_POST['amount']!='')
{

funkcjonalności identycznej jak w poprzednich klasach.
I to wszystko!
Choć może ciężko w to uwierzyć, to klasy które
stworzyliśmy wystarczą do stworzenia w pełni
funkcjonalnego sklepu. Za chwilę zobaczysz, w
jaki sposób umiejętnie manipulując utworzonymi obiektami (zarówno polami jak metodami) stworzymy w pełni funkcjonalny sklep internetowy!

Minuta 30 – wystawa
Czas zabrać się za kod właściwy. Na początek
stworzymy naszą wystawę – stronę, która prezentować będzie klientowi dostępne produkty wraz z krótkim opisem oraz ich ceną. Po
wybraniu produktu klient powinien zobaczyć
dokładny opis, wraz ze zdjęciami oraz linkiem
umożliwiającym dodanie produktu do wirtualnego koszyka.

//dodajemy towar.
$_SESSION['order']->addproduct($_POST['productid'], $_POST['amount']);
header("location:list.php");

������������������

}

�����������������������������������

exit;

else
{

?>

<form method="POST">

������������������������������
������

<input type="hidden" name="productid" value="<?php echo $_GET['productid'];?>">
Chce kupiæ <input type="text" name="amount" value="1"> sztuk.<br>
<input type="submit" value="Dodaj do koszyka">

������������������������
����������������

</form>
}

<?php

��������������������������
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Listing 8. Dodanie zamówienia do bazy danych
include 'config.php';

//sprawdzamy, czy u¿ytkownik jest zalogowany

���

<?php

if(isset($_SESSION['user']->id))
{

}

header("location:login.php");

������������������������������

exit;

��������������������������������

?>

//uzupe³niamy dane zamówienia
$_SESSION['order']->userid = $_SESSION['user']->id;

���

$_SESSION['order']->date = now();
$_SESSION['order']->status = '';
$_SESSION['order']->add();

�������������������

//kasujemy zawartoœæ koszyka
unset($_SESSION['order']);
//przekierowujemy klienta na stronê z podziêkowaniami
header("location:thanks.html");

�������������������������

exit;
?>

Rysunek 3. Proces zakupów
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Spis towarów…
…będzie pierwszą rzeczą którą zobaczy
klient po wejściu do naszego sklepu. Dodatkowo będzie to najprawdopodobniej strona
która będzie najczęściej wyświetlana. Dlatego należy zadbać, aby była czytelna. Nie
powinniśmy więc przeładowywać jej mało przydatnymi informacjami – wystarczy
wyświetlić nazwę, początek opisu oraz cenę
– to właśnie nią kieruje się większość użytkowników. Oczywiście informacje wyświetlane w naszym sklepie są tylko przykładem
– ostateczny wygląd strony zależy od Czytelnika.
Listing 5 przedstawia gotowy skrypt. Na początku łączymy się z bazą – jeśli połączenie się
nie uda, wykonywanie skryptu zostanie przerwane. Po połączeniu z bazą pobieramy z bazy danych wszystkie kategorie oraz tworzymy
tablicę dwuwymiarową w której przechowujemy pary – nazwa kategorii oraz jej unikalny
identyfikator numeryczny. Dane te wyświetlamy w bloku <div> o nazwie categories.
Umożliwi to prostą zmianę wyglądu sekcji
(i całego sklepu) przy użyciu zewnętrznego arkusza stylów.
Przy wyświetlaniu strony należy sprawdzić, czy klient wybrał już kategorie. Ponieważ informacja o kategorii przesyłana jest
jako parametr w adresie, wystarczy sprawdzić wartość tej zmiennej. Jeśli użytkownik
niczego nie wybrał – wyświetlamy komunikat powitalny zachęcający do obejrzenia
naszej oferty. Jeśli kategoria jest wybrana –
pobieramy z bazy danych identyfikatory produktów należących do tej kategorii oraz tworzymy obiekt klasy products , który wykorzystując metodę load() wypełnia wszystkie pola klasy danymi produktu, które następnie są
wyświetlane.
Szczegóły produktu
Po wybraniu interesującego produktu klientowi powinny wyświetlić się dokładniejsze informacje – między innymi pełen opis, cena oraz
wszystkie dostępne zdjęcia. Wyświetlenie danych przedmiotu nie powinno Ci już sprawić
żadnego problemu – również tutaj tworzymy
nowy obiekt typu product podając jako parametr id projektu przesyłane w adresie. Trudniejsze może wydawać się wyświetlenie wszystkich zdjęć produktu.
Kod realizujący to zadanie przedstawiony
jest na Listingu 6.
Przypomnijmy – przyjęliśmy, że obrazki
produktu o określonym id mają nazwę: id_
(numer). Używając funkcji opendir() oraz

W Sieci
•
•

http://www.php.net
http://www.sqlite.org

www.sdjournal.org

readdir() otwieramy folder ze zdjęciami i szu-

kamy plików, które rozpoczynają się od tych
znaków. Jeśli warunek ten jest spełniony – wyświetlamy zdjęcia na stronie.
Ponownie, ze względu na ograniczoną objętość artykułu, po pełen kod skryptu odsyłamy
na http://sdjournal.org

Minuta 45 – koszyk zakupów
Jednym z najbardziej charakterystycznych
rzeczy w sklepach internetowych są niewątpliwie koszyki. To one będą przechowywać
informację o produktach, które klient zdecydował się kupić (zarówno o samym produkcie jak i ilości zamówionych egzemplarzy). Poprawne skonstruowanie koszyka jest
bardzo ważne – w koszyku nie mogą pojawić
się zakupy kogoś innego, nie mogą one również zniknąć.
Podstawowa zasada jest więc prosta – należy zagwarantować każdemu klientowi własny koszyk. Można to oczywiście zrobić na
wiele (lepszych lub gorszych) sposobów. Koszyk każdego klienta może być plikiem przechowywanym w jednym z folderów sklepu.
Może być również wpisem w bazie danych.
W obu przypadkach należałoby wybrać
pewną unikalną cechę klienta, która stanowiłaby jego identyfikator. Pewnie część
czytelników zaproponowałaby, aby takim
identyfikatorem był adres IP komputera
z którego korzysta użytkownik. Niestety adresu nie możemy wykorzystać – istnieją rozwiązania, które umożliwiają współdzielenie
adresu IP pomiędzy wieloma komputerami
(najpopularniejsze to proxy oraz NAT). Jeśli dwóch naszych klientów korzystałoby
z takiej sieci nie jesteśmy w stanie rozróżnić
ich koszyków.
Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie mechanizmu ciastek (cookies) do przechowania informacji o zawartości koszyka.
Rozwiązanie to jest jednym z lepszych, choć
również nie jest pozbawione wad. Nie możemy bowiem zagwarantować, że każdy nasz
klient będzie miał włączoną obsługę ciastek
w przeglądarce. Co prawda odsetek takich
ludzi jest coraz mniejszy, jednak nie oznacza
to, że ktoś z tej grupy nie będzie chciał skorzystać z sklepu. Odrzucamy to rozwiązanie
również z innego powodu – w PHP od dawna istnieje mechanizm nie posiadający wspomnianych wcześniej wad. Mowa oczywiście
o sesjach, których zasada działania jest połączeniem zasad metod wcześniej wymienionych.
Dla każdego użytkownika generowany jest
plik, w którym przechowywać możemy dane. Dodatkowo każdy użytkownik posiada
unikalny identyfikator sesji (PHPSESSID)
który pozwala na przyporządkowanie plików
konkretnym użytkownikom. Identyfikator
ten jest przesyłany pomiędzy podstronami
wykorzystując ciastka, lub – jeśli przeglądar-

ka nie obsługuje Cookies – dodając do adresu parametr. Jednak najlepsze w tym rozwiązaniu jest to, że nie musimy w ogóle przejmować się szczegółami implementacji tego mechanizmu – wszystko załatwia PHP. Jedyne o co musimy zadbać, to wystartowanie
mechanizmu sesji – realizujemy to funkcją
session_start().
W plikach sesyjnych możemy przechowywać dowolny typ danych, mogą to być proste
zmienne, tablice, a nawet obiekty – ograniczają nas wyłącznie nasze potrzeby oraz wyobraźnia.
My do budowy koszyka wykorzystamy utworzoną wcześniej klasę order, która przechowuje informacje o zamówieniu.
W rzeczywistości będziemy korzystać tylko
z pola orderproducts, które jest tablicą zamówionych obiektów.
Aby dodać nowy produkt do koszyka stworzyliśmy dodatkową metodę –
addproduct(). Przyjmuje ona 2 parametry
– ID dodawanego towaru oraz jego ilość.
Gdy klient złoży zamówienie, wystarczy
uzupełnić obiekt danymi zamówienia i wywołać metodę add() która doda zamówienie do
bazy danych. Oczywiście, możemy to wykonać
tylko wtedy, gdy klient jest zalogowany – jeśli nie, przekierowujemy go na odpowiednią
stronę. Cały proces dokonywania zamówienia
przedstawiony jest na Listingu 8.

Podsumowanie
Właściwie mamy już działający sklep. Klient
może przeglądać oferowane przez nas produkty, dodać je do koszyka i ostatecznie jeśli zdecyduje się na zakup – zamówić je. Oczywiście,
nie jest to pełna funkcjonalność sklepu – powinieneś stworzyć jeszcze moduł dla obsługi
sklepu, który będzie wyświetlał złożone zamówienia, umożliwiał tworzenie kategorii
oraz dodawanie towaru.
Nie powinno to jednak sprawić Ci już najmniejszego problemu – wystarczy wykorzystać metody load() oraz add() z odpowiedniej klasy. Jeśli jednak nie będziesz czegoś
pewien – zachęcamy do przejrzenia kodu
pełnego skryptu, umieszczonego na stronie
http://sdjournal.org.
Kod jest dosyć szeroko skomentowany, stanowi więc dosyć dobre uzupełnienie niniejszego artykułu.
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