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Wymagania systemu:

Wymagania funkcjonalne:
1. Dodawanie/usuwanie/aktualizacja filmów (admin)
2. Dodawanie seansów (admin)
3. Edycja seansów (admin)
4. Rezerwacje miejsc z wyborem miejsc i wysyłanie emaili potwierdzających.
5. Dodawanie ogłoszeń /blog (admin)
6. Dodawanie komentarzy do filmu
7. Automatyczne tworzenia blacklist na dodawanie komentarzy (wg ip).

Wymaganie niefunkcjonalne:
Wymagania serwera:
1. Serwer z zainstalowanym systemem Ubuntu 10.04 oraz:
a. Apache 2.2
b. PHP 5.2
c. MySQL 5.1
2. Wymagania sprzętowe serwera:
a. Procesor: Intel Core i3 lub lepszy.
b. Pamięć RAM: minimum 2 GB.
c. Dysk: minimum 2 dyski w macierzy RAID 1 o minimalnej
pojemności 500 GB.
Wymagania po stronie klienta:
1. Przeglądarka WWW z łączem internetowym (Firefox 4.0)
2. Konto e-mail
3. Minimalna zalecana rozdzielczość: 1024x800;
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Opis systemu:

W systemie są 2 typy użytkowników: admin oraz zwykły user. Dostęp do admina
uzyskuje się po zalogowaniu, natomiast jeśli nie nastąpi zalogowanie użytkownik
traktowany jest jako zwykły user. Po zalogowaniu admin ma możliwość
dodawania oraz edycji filmów i seansów. Może również dodawać nowe ogłoszenia,
oraz moderować komentarze.
Użytkownik ma możliwość przeglądania aktualnej oferty kina, rezerwacji miejsc,
oraz komentowania newsów.
1. Dodawanie komentarzy. Użytkownik może dodawać komentarze do
ogłoszeń. Komentarze pojawiają się zaraz po dodaniu, nie podlegają
weryfikacji, jednak każdy użytkownik może
zgłosić komentarz jako
niezgodny z regulaminem. Ostatecznej weryfikacji w takim wypadku
dokonuje admin – jeśli komentarz jest niezgodny z regulaminem, zostaje on
usunięty, a IP z którego dodano komentarz dostaje „punkt karny” - po
przekroczeniu 10 punktów dodawanie komentarzy z danego IP zostaje
zablokowane.
2. Przeglądanie oferty. Na stronie głównej podana jest lista aktualnie
wyświetlanych filmów. Użytkownik ma do dyspozycji krótki opis filmu oraz
linki do 2 największych serwisów o filmach.
3. Rezerwacja. Po przejściu do zakładki „repertuar” wyświetla się lista
seansów. Po kliknięciu w któryś z nich użytkownik ma możliwość rezerwacji
miejsc na dany seans. Rezerwacja wymaga podania emaila, imienia oraz
nazwiska, po czym następuje rezerwacja miejsc. Przy próbie rezerwacji
sprawdzane jest czy ktoś tego miejsca w międzyczasie nie zarezerwował,
więc wykluczone są konflikty polegające na jednoczesnym zarezerwowaniu
miejsca przez 2 osoby.
4. Dodawanie seansów (admin). Formularz do dodawania seansów
posiada podgląd harmonogramu sali, dzięki któremu łatwo możemy
zorientować się w rozkładzie seansów pomiędzy salami. Po wybraniu daty
dla której chcemy dodać seans oraz sali, mamy do dyspozycji listę filmów
(lista zawiera informacje na temat tytułu, kategorii oraz długości filmu),
które mogą się w tej sali wyświetlić. Po wybraniu filmu system
automatycznie proponuje najwcześniejszą godzinę dla seansu (można ją
ręcznie zmienić). Każdy seans posiada dodatkowe 15 minut przed i po
filmie, które pozwalają na wejście i wyjście widzów z sali. System kontroluje
też czy seanse nie nachodzą na siebie.
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Aby ułatwić nawigację, menu górne strony zawiera odnośniki do najważniejszych
dla użytkownika części strony:
1. Strona główna zawiera
listę najbardziej interesujących filmów
wyświetlanych w kinie. Po kliknięciu na któryś z nich wyświetlają się
podstawowe informacje na jego temat. Niżej znajduje się ostatni news
dodawany przez administratora.
2. „Repertuar” zawiera listę seansów. Stąd też możliwe jest zarezerwowanie
miejsc na dany seans. Widok zawiera podstawowe informacje na temat
filmu, oraz umożliwia wyszukiwanie seansów zarówno po tytule, jak i
kategorii, kategorii wiekowej oraz czasie rozpoczęcia.
3. „Newsy” zawierają wszytki newsy dodane przez admina.
4. „Kontakt” umożliwia kontakt z administratorem, a także podstawowe
informacje na temat kina oraz mapkę dojazdu.
Dodatkowo dostępny jest widok pojedynczego filmu, który zawiera wszystkie
informacje na temat filmu.
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Instalacja systemu:
System może działać na dowolnym serwerze z zainstalowanym serwerem www
(np Apache), parserem PHP oraz zainstalowaną bazą danych MySQL. Dodatkowo
do obsługi wysyłania emaili dla rezerwujących wymagany jest zainstalowany i
poprawnie skonfigurowany serwer SMTP, nie jest to jednak konieczne, jeśli nie
chcemy wysyłać maili. Poniżej zamieszczamy instrukcję instalacji dla systemu
Ubuntu Server 10.04 :
Apache, parser PHP i bazę danych MySQL można zainstalować poleceniem:
sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 mysql-server
Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie nowego hasła dla bazy
danych – należy zapamiętać podane hasło, gdyż będzie nam później potrzebne
do utworzenia bazy danych dla systemu.
Po wykonaniu tych operacji mamy już działający serwer www, z domyślnymi
ustawieniami umożliwiającymi pracę systemu.
Należy jeszcze stworzyć bazę danych dla systemu. Robimy to za pomocą
następujących poleceń:
mysql -u user -p
CREATE DATABASE rob006_kino;
GRANT ALL ON rob006_kino.* TO 'rob006_kino'@'localhost' IDENTIFIED BY
'kino';
source plik_sql;
W miejsce „plik_sql” należy podać ścieżkę do pliku sql dołączonego do plików
systemu.
System działa również na innych systemach, wymagane ustawienia Apache to:
•

włączona obsługa plików .htaccess - AllowOverride ustawione na All

•

uruchomiony moduł mod_rewrite

W przypadku tworzenia bazy danych w inny sposób niż podany w powyższej
instrukcji, mogą być konieczne zmiany w ustawieniach sposobu łączenia z bazą
danych (należy zmienić wartości zmiennych zawierające nazwę użytkownika, jego
hasło oraz nazwę bazy danych – plik to class_mysql.php i znajduje się w katalogu
lib).
Następnie należy przekopiować wszystkie pliki z katalogu „pliki” do głównego
katalogu domeny na serwerze. Po tych operacjach po wpisaniu w przeglądarkę
adresu naszego serwisu naszym oczom powinna ukazać się strona główna
portalu. Aby przejść do panelu administratora, należy dopisać do adresu serwisu
„admin/”.
Wersję Demo systemu można zobaczyć pod adresem http://kino.rob006.vot.pl/ i
http://kino.rob006.vot.pl/admin/ (login:”admin”; hasło:”admin”).
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Opis środowiska:
System stworzony jest w języku PHP z wykorzystaniem bazy danych MySQL. Jest
to jeden z najpopularniejszych zestawów do tworzenia prostych systemów www.
Jego zaletą jest łatwa przenośność, niezależność od platformy, oraz prostota
stosowania – po stronie klienta wystarczy zwykła przeglądarka. PHP jest
najpopularniejszy język w jakim tworzone są dynamiczne strony www. Jest to
język skryptowy, dzięki czemu nie jest konieczna kompilacja, i ten sam kod działa
na każdym odpowiednio skonfigurowanym systemie z zainstalowanym parserem
PHP. Do obsługi języka użyliśmy serwera www Apache 2 wraz za zainstalowanym
parserem PHP. System działa w ten sposób, że na podstawie plików PHP
generowany jest kod html, który wysłany jest do użytkownika. Do obsługi
wystarczy więc zwykła przeglądarka oraz połączenie z internetem, dzięki czemu
serwis może trafić do szerokiego grona odbiorców.
W systemie wykorzystywana jest również biblioteka jQuery – jest to lekka
biblioteka programistyczna dla języka JavaScript, ułatwiająca korzystanie z
JavaScript. Dzięki jej zastosowaniu możliwe było wykorzystanie interesujących
efektów graficznych (np slider z banerami).
Do obsługi systemu zastosowaliśmy darmowy system Ubuntu.
Każde z wykorzystywanych rozwiązań jest w pełni darmowe, dzięki czemu sam
system nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z licencją.
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Instrukcja obsługi panelu administratora:
Instrukcja obsługi dodawania seansów:
Dodawanie seansu do bazy danych.
1.Pierwszym krokiem do dodania seansu jest wybranie pola „Seanse” w menu.

2.Następnie wyświetli się lista sal, do których można dodać seans. Wybieramy
konkretna salę poprzez zaznaczenie pola z nazwą sali.

3. Po wybraniu pola z salą wyświetla się okno z wyborem określonego dnia, aby
ustawić salę na konkretny dzień wybieramy datę z listy.
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4. Następnie po wybraniu daty wyświetla się okno w którym ustawiamy film
oraz godzinę seansu.

Pola które znajdują się w tym oknie to to:
•

Tytuł filmu – wybór filmu który ma być dodany do seansu

• Godzina – wybór godziny seansu
Powyżej pól wyboru znajduje się harmonogram dla danej Sali. Aby sprawdzić
jaki film jest ustawiony ustawiamy kursor na wybranym pasku w
harmonogramie.
5. Po ustawieniu filmu oraz godziny seansu zaznaczamy przycisk „Dodaj”, który
wywoła funkcję zapisu seansu do bazy.

6. Istnieje również możliwość szybkiego usunięcia wprowadzanych danych. Aby
to zrobić należy wybrać przycisk „Wyczyść”

7. Po zaznaczeniu przycisku wyświetla się komunikat, że dodano seans do bazy.
Aby dodać następny seans należy kliknąć przycisk „Dodaj następny”, lub
„wróć” aby powrócić do listy sal.
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Instrukcja obsługi dodawania filmów:
1.Pierwszym krokiem do dodania filmu wraz z informacjami o nim jest wybranie
pola „Filmy” w menu.

2.Następnie w zakładce filmy wybieramy pole „Dodaj film”

3.Po wybraniu pola „Dodaj film” zostanie wyświetlony formularz w którym
wprowadzamy niezbędne dane do bazy danych.
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Pola które znajdują się w tym formularzu to:
• Tytuł – wpisujemy tytuł filmu
• Opis filmu – wpisujemy krótkie streszczenie filmu
• Obrazek – wprowadzamy jednocześnie obraz oraz miniaturę filmu
• Czas trwania – wpisujemy czas filmu w minutach
• Kategoria – wybieramy z listy kategorię filmu
• Link IMDB – wpisujemy adres strony http://www.imdb.com/ gdzie są
zamieszczone informacje o filmie typu ocena użytkowników
• Link filmweb – wpisujemy adres strony http://www.filmweb.pl/ gdzie są
zamieszczone informacje o filmie typu ocena użytkowników
4.Po wprowadzeniu danych klikamy na przycisk „Wyślij”, który wywoła funkcję
zapisu danych do bazy.
5. Istnieje również możliwość szybkiego usunięcia wprowadzanych danych. Aby
to zrobić należy wybrać przycisk „Wyczyść”

6.Po zapisaniu danych do bazy wyświetli się komunikat, że dodano film do bazy,
żeby powrócić do formularza dodawania filmów należy kliknąć na pole „Wróć”
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Instrukcja obsługi edycji filmów:
1.

Pierwszym krokiem do edycji filmu oraz informacji o nim jest wybranie pola
„Filmy” w menu.

2. Następnie w zakładce filmy wybieramy pole „Edytuj film”

3. Po wybraniu pola „Edytuj film” zostanie wyświetlona lista filmów znajdujących
się aktualnie w bazie danych. Aby edytować wybrany przez nas film
wybieramy pole „edytuj”. Jeżeli chcielibyśmy usunąć film z bazy wybieramy
pole „skasuj”.

4. Po wybraniu pola „edytuj” zostanie wyświetlony formularz, uzupełniony
danymi o filmie, które wprowadzaliśmy podczas dodawania filmu.
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Edycję filmu przeprowadzamy w taki sam sposób jak dodawanie filmu.
Nie można edytować tylko miniatury filmu.
5. Po edycji danych klikamy na przycisk
„Wyślij”, który wywoła funkcję
aktualizacji danych w bazie.
6.

Istnieje również możliwość szybkiego usunięcia wprowadzanych danych.
Aby to zrobić należy wybrać przycisk „Wyczyść”

7. Po aktualizacji danych w bazie wyświetli się komunikat, że zmieniono film w
bazie danych, żeby powrócić listy edycji filmów należy kliknąć na pole
„Wróć”
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Instrukcja obsługi dodawania newsów:
Zakładka z newsami umożliwia:
1. Dodawanie newsa. Mamy możliwość wpisania tytułu oraz treści newsa. Do
bazy zapisywana jest również aktualna data, jako data dodania oraz autor,
którym jest aktualnie zalogowany użytkownik. Po zapisaniu news jest
wyświetlany w skróconej wersji na stronie głównej, oraz w pełnej w zakładce z
newsami na stronie frontowej.

2. Przejście do listy newsów. Mamy stamtąd możliwość usunięcia danego newsa,
oraz jego edycji. Edycja przebiega analogicznie do dodawania. Lista newsów
jest stronicowana – po 50 na stronie.

3. Przejście do weryfikacji zgłoszeń. Każdy komentarz można zgłosić jako
niezgodny z regulaminem. Zgłoszenia trafiają właśnie do tej zakładki i to
administrator decyduje o tym czy komentarz rzeczywiście należy usunąć, czy
nie. Wyświetlana jest lista zgłoszeń, wraz z podglądem treści zgłoszonego
komentarza, oraz powodem zgłoszenia. Z tego miejsca można skasować
komentarz, jeśli rzeczywiście łamie on regulamin, lub anulować zgłoszenie.
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Instrukcja obsługi dodawania sal:
Dodawanie sal:
1. Pierwszym krokiem do dodania sali jest wybranie pola „Sale” w menu, a
następnie „Dodaj salę”.
2. Otwiera nam się strona z możliwością wyboru nazwy sali, ilości wierszy oraz
kolumn w jakich będziemy mogli ustawiać krzesła, wymagań jakie spełnia
dana sala (2D – można wyświetlać tylko filmy w 2D, 3D – można wyświetlać
filmy 2D i 3D), a także możliwość dodania obrazka, który będzie wyświetlał się
jako tło.

3. Następnie otwiera nam się okienko, gdzie zaznaczamy, w którym miejscu
mają znajdować się siedzenia. Domyślnie wszystkie pola są zaznaczone, więc
odznaczamy gdzie ma nie być miejsc. Po zapisaniu możemy zobaczyć podgląd
sali.
Edycja sali przebiega analogicznie do dodawania, z tą różnicą, że mamy już
gotowe wartości.

Dostępna jest również lista sal, dzięki której usuwać i edytować sale, które
jeszcze nie zostały aktywowane. Aktywowanie sali oznacza zablokowanie
jakiejkolwiek jej edycji, ale tylko do aktywowanych sal można dodawać seanse.
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Instrukcja obsługi banerów na stronie głównej:
Aby dodać nowy baner wyświetlany na stronie głównej, należy wybrać zakładkę
„Banery”, a następnie kliknąć „Dodaj baner”. Dostaniemy do dyspozycji
formularz, z trzema polami do wypełnienia:
•

Opis – jest to krótki opis, który będzie wyświetlał się na dole banera.

•

Link – mamy możliwość wstawienia odnośnika, na który zostanie odesłany
użytkownik po kliknięciu banera.

•

Obrazek – należy wskazać obrazek, który będzie wyświetlany jako baner.
Obrazek zostanie automatycznie przeskalowany do odpowiedniej
szerokości – wysokość zostanie proporcjonalna do szerokości, dlatego dla
lepszego efektu należy wstawiać obrazki o odpowiednich proporcjach
szerokości do wysokości.

Po kliknięciu przycisku „wyślij” baner zostanie zapisany i będzie wyświetlany na
stronie głównej.

Do dyspozycji mamy również listę banerów (Banery->Lista banerów), z poziomu
której możemy kasować nieaktualne banery. Banery na stronie głównej są
wyświetlane od najnowszego, do najstarszego.
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Instrukcja obsługi rezerwacji:
Do zarządzania rezerwacjami służy zakładka „Rezerwacje”. Dostępne są tam 2
listy rezerwacji:
•

Rezerwacje aktualne, czyli rezerwacje na seanse, które jeszcze się nie
odbyły. Mamy możliwość skasowania takiej rezerwacji, a także przejścia do
podglądu rezerwacji, gdzie między innymi będziemy mogli sprawdzić jakie
miejsca zostały zarezerwowane. Na liście wyświetlane są najważniejsze
informacje na temat rezerwacji: imię i nazwisko rezerwującego, film, oraz
data seansu. Film i data seansu są to linki przenoszące odpowiedni do
widoku filmu i seansu. W przypadku skasowania rezerwacji wysyłany jest
do rezerwującego mail, z powiadomieniem o skasowaniu rezerwacji.

•

Rezerwacje archiwalne, czyli rezerwacje na seanse, które już się odbyły.
Lista wygląda podobnie jak lista aktywnych seansów, z tym że nie mamy
możliwości skasowania rezerwacji.

Dodatkowo dostępne są również proste statystyki rezerwacji. Możemy w nich
zobaczyć jakie filmy i kategorie cieszyły się największą popularnością w ciągu
ostatniego tygodnia i miesiąca. Dzięki temu możemy lepiej dopasować repertuar
kina.
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Opis strony głównej:

Strona główna składa się z 3 głównych elementów:
•

Listy aktualnie wyświetlanych filmów – widocznej po lewej stronie.

•

Animowanego modułu banerów widocznego na górze lewej części strony.
Za jego pomocą może w łatwy sposób promować wybrane filmy bądź
newsy.

•

Skróconej wersji 2 ostatnich newsów na dole prawej części strony, dzięki
czemu użytkownik wchodzący na stronę będzie na bieżąco w informacjami
na temat kina.
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Opis strony z newsami:

Po przejściu do zakładki z newsami mamy widoczną listę newsów uszeregowaną
od najnowszego, do najstarszego. Wyświetlana jest tylko skrócona treść newsa –
aby zobaczyć całość należy przejść do widoku pojedynczej wiadomości klikając na
tytuł newsa lub informacje o ilości komentarzy.
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W tym widoku dostępna jest nie tylko pełna treść newsa, ale wyświetlane są też
komentarze, wraz z formularzem do dodawania kolejnych. Komentarze można
dodawać tylko przy włączonym Javascript, co wyklucza dodawanie komentarzy
przez boty. Przy dodawaniu komentarza sprawdzane jest, czy wszystkie pola
zostały poprawnie wypełnione. Takie sprawdzanie zawartości formularzy
zastosowane jest w całym systemie.

Za pomocą ikony w kształcie wykrzyknika, można zgłaszać komentarze jako
niezgodne z regulaminem. Jeśli w jakimś komentarzu zauważymy np wulgaryzmy,
możemy łatwo zgłosić taki komentarz adminowi, klikając w taką ikonę.
Zostaniemy poproszeniu o podanie przyczyny zgłoszenia. Po zaakceptowaniu
zgłoszenie zostanie wysłane adminowi do weryfikacji.
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Opis rezerwacji biletów:
Po kliknięciu na jakiś seans z repertuaru, przechodzimy do rezerwacji. Rezerwacja
składa się z 2 kroków: w pierwszym podajemy swoje dane, oraz ilość miejsc, jakie
chcemy zarezerwować.

Po zaakceptowaniu, przechodzimy do widoku sali, w którym możemy wybrać
miejsca które chcemy zarezerwować.

Widoczny jest podgląd sali z oznaczonymi miejscami. Rezerwacje tymczasowe są
to miejsca, które ktoś przed chwilą zarezerwował, ale jeszcze nie potwierdził
rezerwacji. Takie rezerwacje wygasają po 10 minutach, jeśli nie zostaną
potwierdzone - aby zobaczyć jak długo będzie aktywna dana rezerwacja,
wystarczy najechać na nią kursorem. Po kliknięciu na dane miejsce sprawdzane
jest czy miejsce jest wolne, i jeśli tak, miejsce jest wybierane i oznaczane
odpowiednim kolorem. Odświeżany jest też widok sali. Poniżej widoku sali jest
licznik odliczający 10 minut – po tym czasie proces rezerwacji jest przerywany.
Klikając przycisk „Odśwież” możemy odświeżyć widok sali, aby sprawdzić czy w
międzyczasie nikt nie zarezerwował jakiegoś miejsca. Po zaakceptowaniu
rezerwacji przechodzimy do podsumowania rezerwacji, gdzie podane są
informacje na temat numerów i rzędów zarezerwowanych miejsc. Wysyłany jest
również mail z taką informacją na adres podany w pierwszym kroku rezerwacji.
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Opis podglądu informacji o filmie:
Po kliknięciu na film, z listy aktualnie wyświetlanych filmów, przechodzimy do
okna w którym zawarte są informacje o wybranym filmie tj opis filmu, czas
trwania
filmu
oraz
odnośniki
do
portali
http://www.imdb.com/
i
http://www.filmweb.pl/ gdzie zamieszczone są informacje o filmie typu ocena
użytkowników.

Opis repertuaru:
Po kliknięciu na zakładkę Repertuar w menu , przechodzimy do okna w którym
wyświetlone są dni najbliższych seansów oraz repertuar na dzisiejszy dzień. Aby
przejść do rezerwacji określonego filmu klikamy na godzinę seansu filmu. Aby
przeczytać opis filmu klikamy na tytuł filmu.
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Opis wybranych funkcji systemu:
Wstępny opis systemu:
System korzysta z wzorca projektowego MVC, który polega na rozdzieleniu systemu na 3
warstwy:
•

warstwę modelu – w tej warstwie znajdują się funkcje odpowiedzialne za operacje i
wyciąganie danych z bazy danych.

•

warstwę widoku – jest to szablon PHP, który zawiera w sobie kod html wraz z
odpowiednimi funkcjami php, które odpowiadają za wyświetlanie dynamicznych
danych. Nie ma tutaj modyfikacji danych, jedynie ich wyświetlanie.

•

kontroler – jest to połączenie 2 powyższych warstw – dane są wyciągane za pomocą
odpowiednich funkcji modelu i przekazywane do widoku.

Zastosowanie tej techniki znacząco ułatwia zarządzanie kodem i późniejszą jego
modyfikację, gdyż np zmiany widoku strony nie pociągają za sobą zmian w modelu i
kontrolerze, dzięki czemu np łatwo możemy zmienić skórkę strony modyfikując tylko pliki
szablonów, lub np zmienić bazę danych (wtedy modyfikujemy tylko pliki modelu – działanie
serwisu i jego wygląd nie podlega wtedy żadnym modyfikacjom).
Każdy plik modelu dziedziczy po klasie standardowej, zawierającej podstawowe funkcje oraz
obiekty 3 innych klas odpowiedzialnych za zarządzanie widokiem, kontakt z bazą danych i
zarządzania ustawieniami systemu.
Za pomocą reguł .htaccessa przekazywane są odpowiednie parametry, do pliku php, w
którym wczytywane są odpowiednie pliki kontrolera odpowiedzialnego za konkretne zadanie
(np dodawanie seansu), w nim następuje stworzenie obiektu modelu, pobranie danych,
przekazanie ich do widoku i wyświetlanie strony.
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Dodawanie sal – Robert Korulczyk:
Kod modelu:
<?php
/**
* Model odpowiedzialny za dodawanie, edycje i wyswietlanie sal
*
* @author Robert "rob006" Korulczyk
*/
class model_sale extends class_standard {
public function get_sala($id){
$sala = $this->mysql->get_record("sale", $id, "id_sala");
$sala["miejsca"] = $this->get_seats($id);
return $sala;
}
public function get_sale(){
$query = "SELECT * FROM sale ORDER BY id_sala DESC";
$sale = $this->mysql->query($query);
return $sale;
}
public function get_seats($id_sala){
$query = "SELECT * FROM miejsca WHERE id_sala = ".$id_sala." ORDER BY X ASC,Y ASC";
$miejsca_temp = $this->mysql->query($query);
$miejsca_tab = array();
foreach($miejsca_temp as $miejsce){
$miejsca_tab[$miejsce["x"]][$miejsce["y"]] = array("isset" => true, "id" => $miejsce["id_miejsce"]);
}
return $miejsca_tab;
}
public function active_sala($id){
$update_array = array("aktywna" => 1);
return $this->mysql->update("sale", $update_array, "id_sala = ".$id);
}
public function delete_sala($id){
$this->mysql->delete_record("sale", $id, "id_sala");
$this->mysql->delete_record("miejsca", $id, "id_sala");
}
}
?>
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Opis funkcji:
get_sala – funkcja zwraca informacje na temat sali o podanym id. Funkcja korzysta z
metody get_record zawartej w klasie mysql, która zwraca rekord o podanym id z podanej
tablicy.
get_sale – funkcja zwraca listę wszystkich sal. Funkcja korzysta z metody query zawartej w
klasie mysql, która obsługuje zapytania SQL.
get_seats – funkcaj pobiera informacje o wszystkich miejscach sali o podanym id. W
pierwszej części funkcji pobierane są informacje z bazy na temat siedzeń, a w drugiej tablica
jest przetwarzana do wygodniejszej formy – z tablicy jednowymiarowej z listą informacja na
temat każdego miejsca, tworzymy tablicę dwuwymiarową uszeregowaną wg rzędu i miejsca
– w ten sposób łatwiej będzie nam później posługiwać się tą tablicą i odnajdywać
odpowiednie rekordy.
active_sala – funkcja aktywuje salę o podanym id. Korzysta z metody update zawartej w
klasie mysql, która generuje zapytanie aktualizujące na podstawie przekazanej jej tablicy
oraz danych identyfikujący aktualizowany rekord.
delete_sala – funkcja usuwa salę o podanym id. Za pomocą metody delete z klasy mysql
najpierw usuwane są informacje o sali, a następnie wszystkie miejsca do niej przypisane.
Kod kontrolera:
<?php
if(isset($_POST["step1"])){

//drugi krok – wyświetlamy formularz z miejscami

$_SESSION["sale_temp_form"] = $_POST;
if(!empty($_FILES["obrazek"]["size"])){
$new_path = "/img/sale/".md5(time()).".".pathinfo($_FILES["obrazek"]["name"], PATHINFO_EXTENSION);
$model_sale->upload_thumb($_FILES["obrazek"]["tmp_name"], 1000, 1000, $new_path);
}else{
$new_path = "";
}
$_SESSION["sale_temp_form"]["obrazek"] = $new_path;
$_SESSION["sale_temp_form"]["wysokosc"] = intval($_SESSION["sale_temp_form"]["wysokosc"]);
$_SESSION["sale_temp_form"]["szerokosc"] = intval($_SESSION["sale_temp_form"]["szerokosc"]);
if($_SESSION["sale_temp_form"]["szerokosc"]>30){
$_SESSION["sale_temp_form"]["szerokosc"] = 30;
}
if($_SESSION["sale_temp_form"]["wysokosc"]>30){
$_SESSION["sale_temp_form"]["wysokosc"] = 30;
}
$model_sale->view->assign("kolumnny", $_SESSION["sale_temp_form"]["szerokosc"]);
$model_sale->view->assign("wiersze", $_SESSION["sale_temp_form"]["wysokosc"]);
$model_sale->view->assign("tlo", $new_path);
$model_sale->view->content_template="scripts/templates/admin/sale/step2.php";
}elseif(isset($_POST["step2"])){

//trzeci krok – zapisujemy salę

//zapisujemy sale
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$sala_insert_tab = array(
"nazwa_sali" => $_SESSION["sale_temp_form"]["name"],
"wymagania" => $_SESSION["sale_temp_form"]["wymagania"],
"tlo" => $_SESSION["sale_temp_form"]["obrazek"],
"wysokosc" => $_SESSION["sale_temp_form"]["wysokosc"],
"szerokosc" => $_SESSION["sale_temp_form"]["szerokosc"]
);
$id_sala = $model_sale->mysql->insert("sale", $sala_insert_tab);
//zapisujemy miejsca
$miejsca_tab = array();
$miejsca = $_POST["miejsce"];
$nr_rzedu = 0;
$nr_miejsca = 0;
foreach($miejsca as $k => $rzad){
$dodano_rzad = true;
$nr_miejsca = 0;
foreach($rzad as $kk => $miejsce){
if($miejsce){
$nr_miejsca++;
if($dodano_rzad){
$nr_rzedu++;
$dodano_rzad = false;
}
$miejsca_tab[] = array(
"id_sala" => $id_sala,
"nr_rzedu" => $nr_rzedu,
"nr_miejsca" => $nr_miejsca,
"x" => $k,
"y" => $kk
);
}
}
}
$model_sale->mysql->insert("miejsca", $miejsca_tab, true);
$model_sale->view->assign("sala_id", $id_sala);
$model_sale->view->content_template="scripts/templates/admin/sale/step3.php";
if(file_exists("skins/sale/sala_".$id_sala.".css")){
$this->additional_headers = '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="skins/sale/sala_'.$id_sala.'.css"
/>'."\n";
}
}else{

//pierwszy krok – wyświetlamy formularz do podania informacji o sali
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$model_sale->view->content_template="scripts/templates/admin/sale/step1.php";
}
?>

Opis:
Dodawanie sali składa się z 3 etapów: podania informacji o sali, oznaczenie miejsc, oraz
zapisu. Każdy etap wyświetlany jest niejako jako oddzielna strona, i nie są ze sobą związane
– jednocześnie uruchamiany jest tylko jeden z nich.
Pierwszy etap uruchamiany jest wtedy, gdy nie są przesyłane żadne informacje za pomocą
formularza – wczytywany jest ostatni blok warunku. Ustawiamy tam tylko ścieżkę do
szablonu widoku z formularzem, który ma zostać wczytany.
Drugi etap uruchamiany jest, gdy zostanie przesłany pierwszy formularz. Za pomocą funkcji
standardowej upload_thumb zostaje przeskalowany i zapisany do odpowiedniej lokalizacji
plik obrazka, który ma posłużyć jako tło dla sali. Wszystkie wartości zapisywane są w sesji,
aby później wykorzystać je w trzecim kroku. Korygowane są informacje na temat wysokości i
szerokości, a następnie za pomocą metody assign klasy view przekazywane są do widoku
informacje na temat ilości wierszy i kolumn, oraz tła sali. Ustawiana jest również ścieżka dla
widoku, jaki powinien być wczytany w tym kroku. Sprawdzamy też czy istnieje specjalny plik
z regułami css dla tej sali – jeśli tak, wrzucamy odpowiednią treść do zmiennej, która później
dopisywana jest o sekcji head strony html. Dzięki temu możemy dowolnie dostosowywać
wygląd sal do własnych potrzeb.
Trzeci etap polega na zapisaniu sali do bazy. Na początku tworzymy tablicę asocjacyjną z
danymi dla wstawianego rekordu, a następnie za pomocą metody insert klasy mysql, która
na podstawie przekazanej tablicy generuje zapytanie dodające rekord, dodajemy salę do
bazy. Informacje na temat sali zostały zapisane, trzeba jeszcze zapisać informacje na temat
miejsc. W tym celu za pomocą dwóch pętli foreach przeglądamy formularz z informacją o
miejscach (jest to tablica dwuwymiarowa, uszeregowana wg rzędu i miejsca), i dodajemy
każde miejsce do tablicy miejsca_tab. W ten sposób uzyskujemy tablicę, zawierającą tablice
z informacja na temat każdego miejsca. Zapisujemy miejsca do bazy analogicznie do zapisu
informacji o bazie, z tym że dla metody insert podajemy jako trzeci parametr wartość true, co
oznacza że dodajemy wiele rekordów do bazy. Pozostaje tylko ustawić odpowiednią ścieżkę
do widoku, oraz przekazać do widoku id dodanej sali, dzięki któremu będziemy mogli
wygenerować link do podglądu sali.
Kod widoków:
Krok 1: W tym kroku wyświetlamy formularz w którym podajemy informacje na temat sali.
<div id="dodaj_sale">
<form
id="formularz"
name="formularz"
enctype="multipart/form-data">

onsubmit="return

valid_sala();"

action=""

method="post"

<div id="rezerwacje_errors"></div>
<table>
<tr><td><label for="name">Nazwa sali:</label></td><td><input type="text" value="" name="name"
id="name" size="50" maxlength="10" /></td></tr>
<tr><td><label for="wysokosc">Ilość wierszy:</label></td><td><input type="text" value=""
name="wysokosc" id="wysokosc" size="50" maxlength="10" /></td></tr>
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<tr><td><label for="szerokosc">Ilość kolumn:</label></td><td><input type="text" value=""
name="szerokosc" id="szerokosc" size="50" maxlength="10" /></td></tr>
<tr><td><label for="wymagania">Wymagania:</label></td><td>
<select name="wymagania" id="wymagania">
<option value="1">2D</option>
<option value="2">3D</option>
</select>
</td></tr>
<tr><td><label for="obrazek">Obrazek tła:</label></td><td><input type="file" value="" name="obrazek"
id="obrazek" /></td></tr>
</table>
<br/>
<script>document.write('<input type="submit" name="step1" value="Dalej"/>')</script><noscript><span>Dodanie
ogłoszenia wymaga włączonej obsługi Javascript</span></noscript>
</form>
</div>

Krok 2: W tym kroku wyświetlamy siatkę z miejscami zamierające pola typu checkbox.
Robimy to za pomocą 2 pętli for.
<form id="formularz" name="formularz" action="" method="post">
<div class="sala" style="background-image: url(<? echo $tlo; ?>)">
<div class="miejsca">
<? for($i=1; $i<=$wiersze; $i++){?>
<div id="rzad_<?

echo $i;

?>" style="width: <? echo ($kolumnny*25); ?>px">

<? for($j=1; $j<=$kolumnny; $j++){?>
<div class="miejsce">
<input type="checkbox" name="miejsce[<? echo $i."][".$j;

?>]" checked="checked"/>

</div>
<? } ?>
</div>
<? } ?>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
<script>document.write('<input
type="submit"
class="margin_left"/>')</script><noscript><span>Dodanie
Javascript</span></noscript>

name="step2"
ogłoszenia
wymaga

value="Zapisz"
włączonej
obsługi

</form>

Krok 3: W tym kroku wyświetlamy komunikat o dodaniu sali. Wyświetlane są linki do
podglądu sali, oraz do powrotu do działu nadrzędnego.
<div class="komunikat">Dodano salę. Możesz ją <a href="admin/sale/view/<?
>">zobaczyć</a> lub <a href="admin/sale/">wrócić.</a></div>
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echo $sala_id;

?

Dodawanie seansu – Dariusz Gołoś:
Kod modelu:
<?php
/**
* Model odpowiedzialny za dodawanie seansów
*
Autor Dariusz Gołoś
*/
class model_sale extends class_standard {
public function get_seans($id){
return $this->mysql->get_record("seanse", $id, "id_seansu");
}
public function add_seans($form) {
$insert_tab = array(
"id_filmu" => intval($form["film"]),
"data" => $form["data"],
"godzina" => $form["godzina"],
"id_sala" => intval($form["sala"]),
);
return $this->mysql->insert("seanse", $insert_tab);
}
public function pobierz_filmy($wymagania){
$temp = "";
if($wymagania == 1){
$temp = " WHERE filmy.wymagania = 1 ";
}
$q = 'SELECT * FROM filmy LEFT JOIN kategorie on filmy.id_kategorie=kategorie.id_kategorie '.$temp.'
ORDER BY id_filmu';
$result = $this->mysql->query( $q );
return $result;
}
public function pobierz_sale(){
$q = 'SELECT * FROM sale WHERE aktywna = 1 ORDER BY id_sala';
$result = $this->mysql->query( $q );
return $result;
}
public function pobierz_date(){
$result= array();
for ($i=1; $i<31; $i++){
$result[] = date("y-m-d",strtotime("+".$i." days"));
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}
return $result;
}
public function add_czas($godzina, $ilosc_minut_do_dodania){
$czas = explode(":", $godzina);
$ilosc_minut = $ilosc_minut_do_dodania + 60*(int)$czas[0] + (int)$czas[1];
$ilosc_minut += 15;
$godziny = (int)($ilosc_minut/60);
$minuty = $ilosc_minut - $godziny*60;
if($minuty==0){
$minuty = "00";
}elseif($minuty<=15){
$minuty = "15";
}elseif($minuty<=30){
$minuty = "30";
}elseif($minuty<=45){
$minuty = "45";
}elseif($minuty<=60){
$minuty = "00";
$godziny++;
}
return $godziny.":".$minuty;
}
public function pobierz_godz($start = "10:00"){
$godziny = array();
$godziny[] = $start;
$start = explode(":", $start);
$godzina = $start[0];
$minuty = $start[1];
$dalej = true;
while($dalej){
$minuty += 15;
if($minuty>=60){
$minuty = $minuty-60;
$godzina++;
}
if($minuty==0){
$minuty = "00";
}
if($godzina>=22){
$dalej = false;
}
$godziny[] = $godzina.":".$minuty;
}
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return $godziny;
}
public function get_seanse_per_sala_and_data($id_sala, $data){
$query = "SELECT * FROM seanse
left join sale
ON seanse.id_sala =sale.id_sala
left join filmy
ON seanse.id_filmu=filmy.id_filmu
AND DATA='".$data."' WHERE seanse.id_sala=".$id_sala." ORDER BY godzina";
$result = $this->mysql->query($query);
return $result;
}}

Opis funkcji:
get_seans – funkcja zwraca informacje na temat seansu o podanym id. Funkcja korzysta z
metody get_record - zawartej w klasie mysql, która zwraca rekord o podanym id z podanej
tablicy.
add_seans – funkcja dodająca dane do bazy. Funkcja korzysta z metody insert - zawartej
w klasie mysql, która dodaje rekord do określonej tabeli.
pobierz_filmy – funkcja zwraca informacje na temat filmu o określonych wymaganiach.
pobierz_date – funkcja generuje datę za pomocą funkcji date() oraz strtotime().
get_sala – funkcja zwraca informacje na temat sali o podanym id. Funkcja korzysta z
metody get_record – zawartej w klasie mysql, która zwraca rekord o podanym id z podanej
tablicy.
add_czas – funkcja przelicza godziny filmu na minuty niezbędna do stworzenia
harmonogramu.
pobierz_godz – funkcja generująca godziny.
get_seanse_per_sala_and_data – funkcja zwraca informacje na temat seansu w określonej
sali i dniu za pomocą funkcji łączącej tabele left join.
Kod kontrolera:
<?php
if((isset($_POST["dodaj_seans"])) && (!empty($_POST["film"]))) {
if($model_seanse->add_seans($_POST)!==false){
$model_seanse->view->assign("action_id", $model_seanse->action_id);
$model_seanse->view->assign("data", $_POST["data"]);
$model_seanse->view->assign("dodano_seans", true);
}
}else{
$sala = $model_seanse->get_sala($model_seanse->action_id);
$model_seanse->view->assign("sala", $sala);
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$daty = $model_seanse->pobierz_date();
$model_seanse->view->assign("daty", $daty);
if((!isset($_POST["chose_data"]))){
}else{
$harmonogram = $model_seanse->get_seanse_per_sala_and_data($model_seanse->action_id,
$_POST["chose_data"]);
$model_seanse->view->assign("harmonogram", $harmonogram);
$model_seanse->view->assign("aktualna_data", $_POST["chose_data"]);
$model_seanse->view->assign("aktualna_sala", $model_seanse->action_id);
$model_seanse->view->assign("jest_data", true);
$filmy = $model_seanse->pobierz_filmy($sala["wymagania"]);
$model_seanse->view->assign("filmy", $filmy);
if(empty($harmonogram)){
$last_seans = array("godzina" => "10:00", "czas_trwania" => -15);
}else{
$last_seans = end($harmonogram);
}
$czas = $model_seanse->pobierz_godz($model_seanse->add_czas($last_seans["godzina"],
$last_seans["czas_trwania"]));
$model_seanse->view->assign("czas", $czas);
}
}
?>

Opis:
Dodawanie seansów składa się z 3 etapów: wybrania sali, wybrania daty, oraz zapisu. Każdy
etap wyświetlany jest jako oddzielna strona, są ze sobą związane.
Pierwszy etap uruchamiany jest wtedy, gdy wybrana jest sala za pomocą formularza z listy
rozwijanej typu select.
Drugi etap uruchamiany jest, gdy zostanie wybrana opcja w selekcie w pierwszym etapie,
wyświetla się następny formularz z wyborem dnia emisji filmu, jest to lista rozwijana typu
select.
Trzeci etap uruchamiany jest, gdy zostanie wybrana opcja w selekcie w drugim etapie.
Polega na zapisaniu seansu do bazy oraz wyświetleniu harmonogramu filmów. Na początku
tworzymy tablicę z danymi dla wstawianego rekordu, a następnie za pomocą metody insert
klasy mysql, która na podstawie przekazanej tablicy generuje zapytanie dodające rekord,
dodajemy seans do bazy. Po dodaniu seansu o określonej godzinie dodawana jest
informacja do harmonogramu za pomocą metody query klasy mysql która na podstawie
zapytania pobierającego dane , wyciąga dane bazy, następnie dodaje informacje do
harmonogramu w oknie strony.
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Kod widoków:
Krok 1: W tym kroku wyświetlamy formularz w którym wybieramy salę.
<div class="komunikat">Wybierz salę dla jakiej chcesz dodać film.</div>
<div id="dodaj_film">
<ul>
<? foreach($sale as $sala){

?>

<li><a href="admin/seanse/add/<?

echo $sala["id_sala"]; ?>"><?

echo $sala["nazwa_sali"]; ?></a></li>

<? } ?>
</ul>
</div>

Krok 2: W tym kroku wyświetlamy listę dat oraz okno dodawania seansu do bazy wraz z
harmonogramem.
<form id="formularz" name="formularz_data" action="" id="formularz_date" method="post">
<input type="hidden" name="chose_data" value="<? echo $data;

?>" id="chose_data">

<input type="submit" name="dodaj_nastepny" value="Dodaj następny"/>
</form>
</div>
<? }else{ ?>
<div id="dodaj_ogloszenie">
<h3><a href="admin/sale/view/<? echo $sala["id_sala"]; ?>"><? echo $sala["nazwa_sali"]; ?></a></h3>
<div id="add_seans_header">
<form id="formularz" name="formularz_data" action="" id="formularz_date" method="post">
<table>
<tr>
<td><label for="data">Dzień:</label></td>
<td>
<select name="chose_data" onchange="document.forms['formularz'].submit();" id="chose_data">
<option value="0">wybierz</option>
<? foreach($daty as $data){

?>

<option value="<? echo $data; ?>" <? if((isset($aktualna_data)) && ($data==$aktualna_data))
{ echo 'selected="selected"';} ?>><? echo $data; ?></option>
<? } ?>
</select>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<?

if(isset($jest_data)){?>
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<div id="seanse_harmonogram">
<? $ostatnia_godzina = "";
$ostatni_czas_trwania = "";
foreach($harmonogram as $seans){
$czas_seansu = explode(":",$seans["godzina"]);
$pozycja_left = ($czas_seansu[0]-10)*60 + $czas_seansu[1];
?>
<div class="seans_box" style="width:<? echo $seans["czas_trwania"];
?>px; left:<? echo
$pozycja_left;
?>px;" title="<? echo $seans["godzina"];
?> - <? echo $seans["tytul"];
?> [<? echo
$seans["czas_trwania"]; ?> minut]"></div>
<? } ?>
</div>
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Podział obowiązków w projekcie:

Dariusz Gołoś:
• Obsługa filmów;
• Obsługa seansów;
• Szata graficzna;
Robert Korulczyk:
• Obsługa newsów;
• Obsługa rezerwacji;
• Obsługa sal;
• Obsługa banerów na stronie głównej;
• Szkielet systemu, oraz podstawowe klasy i funkcje;
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