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Seznamy v PHP
Seznamy
K vytvoření seznamu se používá element select. Použijeme ho v případě, kdy chceme uživateli
nabídnout možnost výběru jedné z několika položek. Pokud použijeme atribut multiple, může
uživatel vybrat i více položek než jednu. Jméno vstupního prvku se opět určuje pomocí atributu
name. Atribut size určuje počet řádek, na kterých se seznam zobrazí. Položky, které se do tohoto
prostoru nevejdou, budou přístupné rolováním v seznamu.
Jednotlivé položky seznamu se zapisují pomocí elementu option. Jako hodnota položky se skriptu
předá text uvedený mezi tagy <option> a </option>. Text je však mnohdy dlouhý a nevhodný pro
další zpracování skriptem. Pokud u option použijeme atribut value, bude se přenášet jeho obsah
místo obsahu celého elementu.
Pokud má být nějaká položka vybrána již hned po zobrazení, označíme ji pomocí atributu selected.
<form action=obsluha.php method=get>
Čísla časopisů, o která máte zájem:
<blockquote>
<select name="cisla[]" size=6 multiple>
<option>1/98</option>
<option>2/98</option>
<option>3/98</option>
<option>4/98</option>
<option>5/98</option>
<option>6/98</option>
</select>
</blockquote>
<p>Formát, ve kterém chcete čísla obdržet:
<select name=fmt size=1>
<option value="html">html stránka</option>
<option value="pdf">portable document format</option>
<option value="ps" selected>postscript</option>
<option value="ascii">textový soubor</option>
</select>
<p>E-mail pro zaslání: <input name=email>
<p><input type=submit value=" ok ">
</form>

Ve jménu prvního seznamu jsme použili hranaté závorky (cisla[]), aby PHP pro údaje z tohoto prvku
formuláře vytvořilo pole. Je to nutné, protože uživatel může vybrat více čísel časopisu najednou (díky
atributu multiple).
U vstupního pole pro e‐mailovou adresu jsme neuvedli typ pole. Přesto se jedná o textové vstupní
pole, protože standardní hodnota atributu type je text.
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Informacce z formulářře zpracuje script
s
obsluh
ha.php, kteráá vypíše hodnoty vyplněn
né do formuláře:
<p>vybr
rané časop
pisy:<br>
<?
$a=$
$_GET["cis
sla"];
for ($i=
=0; $i<cou
unt($a); $i++):
$
echo $a[$i] . "<b
br>";
end
dfor;
?>
<p>poža
adovaný formát: <? echo $_G
GET["fmt"] ?>
<p>zaslat na: <? echo $_
_GET["email"] ?>

Víceřá
ádkový tex
xt
Pro vstup delších texxtů je určen element texxtarea. Jeho jméno
j
se urččuje opět po
omocí atributtu name.
oho musímee pomocí atriibutů rows a cols určit po
očet řádek a sloupců vstu
upního pole..
Kromě to
Při použžití musíme vždy
v
používaat počátečníí i ukončovací tag. Text mezi nimi sse zobrazí naa začátku
editace ve
v vstupním poli.

<textar
rea name="poznamka" rows=4 cols=40>
Sem můžete vepsat další informace o objedn
návce.
Děkujeme
</texta
area>

Kontro
ola vyplně
ěných pollí
Mnoho formulářů na
n Webu (naapř. různé reegistrace) vyyžadují vypln
nění pouze některých povinných
částí formuláře. V těchto příp
padech je vhodné
v
poviinná pole nějak
n
odlišitt – např. použitím
výraznějšího písma nebo
n
barevného písma u popisky pole.
Pokud obsluhující skript zjistí, že uživatel nevvyplnil všechny údaje, po
ožaduje dopln
nění chybějíccích.

<f
form acti
ion=obsluha.php method=pos
st>
<b><fon
nt color=
="red">jméno:</fon
nt></b>
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<input name=jmeno size=30><br>
<b><font color="red">příjmení:</font></b>
<input name=prijmeni size=30><br>
<b><font color="red">e-mail:</font></b>
<input name=email size=30><br>
www stránka:
<input name=web size=30><br>
<input type=submit value=" registrace ">
</form>
Skript na obsluhu dat z formuláře (obsluha.php):
<?
if ($_POST["jmeno"]=="" ||
// kontrola vyplnění
$_POST["prijmeni"]=="" ||
// povinných údajů
$_POST["email"]==""):
echo "<h1>musíte vyplnit všechny povinné údaje!</h1>";
else:
// máme povinná data, zpracujeme je
// zde se informace z formuláře zpracují
echo "<h1>děkujeme za registraci!</h1>";
endif;
?>

Parazitní formuláře
Příklad s vyhledávačem
Jediná nezbytná úprava spočívá v namíření formuláře na správnou adresu.

action="http://www.google.com/search"
Celý formulář potom bude vypadat takto:

<form action="http://www.google.com/search" target="_blank">
<input type="text" name="q"><br>
<input type="submit" value="Vyhledat Googlem">
<input name="hl" type="hidden" value="cs">
</form>

Když zadám hledaný text (třeba Prachatice) a zmáčknu Enter, odešle se na adresu
www.google.com/search dotaz, který je k nerozeznání od dotazu, který by pocházel z původního
formuláře:
http://www.google.com/search?q=Prachatice&hl=cs
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Dotaz za otazníkem
m obsahuje vždy dvojicci jméno=ho
odnota. Jmééna se bero
ou z atributtů name
jednotlivvých vstupníích políček (iinputů). Hod
dnotou je bu
uď to, co zad
dal uživatel, nebo přednastavená
hodnotaa (atribut valu
ue).
Protože se mohou měnit
m
cílové skripty,
s
je mo
ožné, že příklady časem nebudou
n
fun
nkční.
Vyhledáv
vání na Atlasu
u.cz

<form action="
"http://search.atlas.cz/" method="
"get">
<input
t type="t
text" nam
me="searchtext" size="12">
>
<input
t type="s
submit" value="Na
v
tlasu" >
jdi na At
</form
m>
Hledání na
n Seznamu

Tak dejm
me tomu, že ten dotaz zee Seznamu jee:
http:/
//search.seznam.c
cz/search.cgi?min=
=f-p-1-s-c&w=Feyn
nman
<form action="
"http://search.seznam.cz/search.cg
gi" targe
et="_blan
nk">
V kata
alogu Sez
znamu: <i
input nam
me="w">
" value="f-p-1-s<input
t type="h
hidden" name="min
n
-c">
edej!">
<input
t type="s
submit" value="Hl
v
<form>
>

Formu
ulář na ma
ail
jak si nech
hat ze stránek posílat
p
zprávy viiz. http://ww
ww.jakpsatwe
eb.cz/formullar‐mail.html

Úlo
ohy
•

Vytvvořte formuláář na výpočeet BMI.

BMI ‐ (Bo
ody Mass Ind
dex = index tělesné
t
zdatn
nosti) je považován za krritérium vyjadřující "přim
měřenou"
tělesnou
u hmotnost související
s
see zdravím.

Do tohotto vzorečku se dosazuje hmotnost v kilogramech
h a výška v metrech.
m
BMI
méne než 18,5
18,5 ‐ 24,9
25 ‐ 29,9
30 ‐ 34,9
35 ‐ 39,9
40 a více

Kategorrie
podváhaa
normáln
ní váha
nadváhaa
obezita
bezita
velká ob
klinická obezita
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Zdraavotní rizika
vyso
oká
miniimální
střed
dně vysoká
1. stupně vysokáá
2. stupně vysokáá
velm
mi vysoká

