
Skrypt: Księga gości
Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego,
który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpi-
sów, który należy zapisać pod nazwą add.inc, oraz skryptu zarządzającego wpisami,
który należy zapisać pod nazwą guestbook.inc. Wygląd przykładowej księgi gości utwo-
rzonej przez taki zestaw skryptów obrazuje rysunek 1.

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Księga gości</title>
</head>
<body>

<p style="text-align:center;background-color:red;
color:white;font-weight:bold">

Dodaj wpis:
</p>

<?php include("add.inc"); ?>

<p style="text-align:center;background-color:red;
color:white;font-weight:bold">

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd


Rysunek 1. Przykładowa księga gości

Aktualne wpisy:
</p>

<?php include("guestbook.inc"); ?>

</body>
</html>

Zawiera on jedynie kod HTML tworzący strukturę strony. Znajdują się w nim dyrek-
tywy include, które wczytują pozostałe części skryptu, czyli pliki add.inc i guestbook.inc.
W pliku add.inc znajduje się formularz pozwalający na dodawanie wpisów. Formularz
został utworzony za pomocą standardowych elementów języka HTML, czyli znaczników
<form> oraz <input>; jest on pozycjonowany za pomocą typowej tabeli i ma postać:

<form  action="guestbook.php"
method="post"

>
<table border="0"

align="center"
style="background-color:yellow;"

>
<tr>

<td>Imię:</td>
<td>
<input type="text" name="imie" style="width:150">

</td>
<td>Nazwisko:</td>



<td>
<input type="text" name="nazwisko" style="width:152">

</td>
</tr><tr>
<td>Adres email:</td>
<td colspan="3">
<input type="text" name="email" style="width:380">

</td>
</tr><tr>
<td>Wpis:</td>
<td colspan="3">
<textarea name="contents" rows="5" cols="45"
style="width:380"></textarea>

</td>
</tr><tr>
<td colspan="4" align="center">
<input type="submit" value="Dodaj">

</td>
</tr>
</table>
</form>

Częścią najważniejszą jest jednak sam skrypt zarządzający wpisami znajdujący się
w pliku guestbook.inc:

<?php

function removeTags($str)
{
return htmlentities($str);

}

function readGuestBook()
{
$contents = "";
if(($fp = fopen("guestbook.txt", "r")) === false)

return false;
while(!feof($fp)){
$contents .= fgets($fp) . "<br />";

}
fclose($fp);
return $contents;

}

function addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents)
{
if(($fp = @fopen("guestbook.txt", "r")) === false)
return false;

$imie = removeTags($imie);
$nazwisko = removeTags($nazwisko);
$email = removeTags($email);
$contents = removeTags($contents);

$tempC = fread($fp, filesize("guestbook.txt"));
fclose($fp);
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$fp = fopen("guestbook.txt", "w");
fputs($fp, $imie."\r\n");
fputs($fp, $nazwisko."\r\n");
fputs($fp, $email."\r\n");
fputs($fp, $contents."\r\n");
fputs($fp, "\r\n");
fputs($fp, $tempC);
fclose($fp);

}

if(isSet($_POST["imie"])){
$imie = $_POST["imie"];

}
else{
$imie = "";

}

if(isSet($_POST["nazwisko"])){
$nazwisko = $_POST["nazwisko"];

}
else{
$nazwisko = "";

}

if(isSet($_POST["email"])){
$email = $_POST["email"];

}
else{
$email = "";

}

if(isSet($_POST["contents"])){
$contents = $_POST["contents"];

}
else{
$contents = "";

}

if($imie == "" && $nazwisko == ""

&& $email == "" && $contents == ""){
echo(readGuestBook());

}
else{
addToGuestBook($imie, $nazwisko, $email, $contents);
echo(readGuestBook());

}
?>

Wykonywanie kodu rozpoczyna się od odczytania zawartość tablicy $_POST i przypisa-
nia wartości poszczególnych pól do zmiennych: $imie, $nazwisko, $email i $contents.
Jeśli po tym przypisaniu co najmniej jedna z wymienionych zmiennych nie zawiera
pustego ciągu znaków, oznacza to, że użytkownik kliknął klawisz Dodaj i należy doko-
nać wpisu do księgi gości.

Za dodanie nowego wpisu odpowiada funkcja o nazwie addToGuestBook. Wszystkie
niezbędne dane dotyczące wpisu, czyli: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wpisu, są



jej przekazywane w postaci argumentów. W tej funkcji otwierany jest plik guestbook.txt
w trybie r, czyli tylko do odczytu, a następnie jego zawartość jest odczytywana i przy-
pisywana tymczasowej zmiennej $tempC.

Po wykonaniu wymienionych operacji plik jest zamykany za pomocą funkcji fclose,
a następnie ponownie otwierany, tym razem w trybie w - tylko do zapisu. Otwarcie
w tym trybie powoduje obcięcie długości pliku do zera, a tym samym skasowanie starej
zawartości. Za pomocą serii instrukcji fputs zapisywane są zatem wszystkie nowe dane,
a na końcu dopisywana jest zawartość tymczasowej zmiennej $tempC.Dzięki temu ostat-
nio wprowadzone przez użytkownika dane zawsze będą znajdowały się na początku
księgi gości.

Do wyświetlenia zawartości pliku guestbook.txt wykorzystywana jest funkcja print-
GuestBook. Jej konstrukcja jest bardzo prosta - w pętli while za pomocą funkcji fgets
są wczytywane i dopisywane do zmiennej $contents kolejne wiersze tekstu. Dodatkowo
do każdego odczytanego łańcucha znaków jest dodawany znacznik HTML <br />. Osta-
tecznie, po osiągnięciu końca pliku, zmienna $contents będzie zawierała gotową do
wyświetlenia na ekranie treść księgi gości.

Skrypt zawiera również funkcjonalność polegającą na uniemożliwieniu użytkowni-
kowi wprowadzenia do treści wpisu znaczników HTML, które mogłyby zaburzyć układ
księgi. Taka blokada może być wprowadzona na wiele różnych sposobów, można na
przykład zdefiniować, które znaczniki HTML będą akceptowane, i odrzucać pozostałe,
można też filtrować wprowadzone dane i usuwać każdy napotkany znacznik (np. przy
użyciu funkcji strip_tags). Innym sposobem jest wprowadzenie sekwencji znaków
specjalnych. Należy wtedy zamienić wszystkie wystąpienia < na &lt; i wszystkie wystą-
pienia > na &gt; lub, lepiej, użyć funkcji htmlentities. Zaletą tego sposobu jest prostota
oraz to, że w księdze pojawi się dokładnie to, co wpisał użytkownik, włącznie ze
wszystkimi znacznikami.

Wyboru konkretniej techniki pozbycia się niebezpieczeństwa związanego ze znaczni-
kami HTML należy dokonać według własnych potrzeb i uznania. Za usuwanie znacz-
ników odpowiada funkcja removeTags i to od jej wewnętrznej realizacji zależy sposób
wykonania tego zadania. W powyższym skrypcie została wykorzystana ostatnia z oma-
wianych metod, czyli wprowadzenie do kodu sekwencji znaków specjalnych, za
pomocą funkcji htmlentities.

Funkcja removeTags jest wywoływana w funkcji addToGuestBook i przetwarza zawartość
zmiennych $imie, $nazwisko, $email i $contents.


