
Python jako motor webu --
formuláře

Formuláře

Webovému serveru lze s požadavkem o obsah (stránku) zaslat také
parametry, volby. Data lze předat pomocí html formulářů. Jde tedy o
html značky <form> a <input>.

<form>
 <p>
    <input type="text" name="vstup" value="hodnota" />
    <input type="checkbox" name="anone" /> Ano nebo ne
 </p><p>
     <input type="submit" name="tlac" value="Ano"/>
     <input type="submit" name="tlac" value="Ne"/>
 </p>   
</form>

`--> stáhnout

hodnota   Ano nebo ne

Ano  Ne

GET a POST

GET a POST jsou dvě základní metody protokolu http. Metoda GET
ukládá data to URL. Proto je následující heslo po stisknutí entru
viditelné v adresním řádku prohlížeče.

<form method="get">
    <input type="password" name="vstup" value="" />
</form>

`--> stáhnout

Z toho důvodu data, která chceme skrýt nebo data, která jsou příliš
objemná zasíláme pomocí metody POST.

<form method="post">
    <input type="password" name="vstup" value="" />
</form>

`--> stáhnout

Poznámka: To, že data nejsou na první pohled vidět neznamená, že
by putovala sítí šifrovaně. Jsou pouze skrytá, ale ne zabezpečená.
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http://cs.wikipedia.com/wiki/Webov� formul�?
http://www.jakpsatweb.cz/html/formulare.html
/~nozka/file.pl?data=PGZvcm0-CiA8cD4KICAgIDxpbnB1dCB0eXBlPSJ0ZXh0IiBuYW1lPSJ2c3R1cCIgdmFsdWU9ImhvZG5vdGEiIC8-CiAgICA8aW5wdXQgdHlwZT0iY2hlY2tib3giIG5hbWU9ImFub25lIiAvPiBBbm8gbmVibyBuZQogPC9wPjxwPgogICAgIDxpbnB1dCB0eXBlPSJzdWJtaXQiIG5hbWU9InRsYWMiIHZhbHVlPSJBbm8iLz4KICAgICA8aW5wdXQgdHlwZT0ic3VibWl0IiBuYW1lPSJ0bGFjIiB2YWx1ZT0iTmUiLz4KIDwvcD4gICAKPC9mb3JtPgo&type=html
http://cs.wikipedia.com/wiki/GET
http://cs.wikipedia.com/wiki/POST
http://cs.wikipedia.com/wiki/http
http://cs.wikipedia.com/wiki/GET
http://cs.wikipedia.com/wiki/URL
/~nozka/file.pl?data=PGZvcm0gbWV0aG9kPSJnZXQiPgogICAgPGlucHV0IHR5cGU9InBhc3N3b3JkIiBuYW1lPSJ2c3R1cCIgdmFsdWU9IiIgLz4KPC9mb3JtPgo&type=html
http://cs.wikipedia.com/wiki/POST
/~nozka/file.pl?data=PGZvcm0gbWV0aG9kPSJwb3N0Ij4KICAgIDxpbnB1dCB0eXBlPSJwYXNzd29yZCIgbmFtZT0idnN0dXAiIHZhbHVlPSIiIC8-CjwvZm9ybT4K&type=html


Příklad v Pythonu

Python disponuje modulem CGI, pomocí kterého lze jednoduše
přebírat parametry zaslané skriptu, bez ohledu na to, zda byla
použita metoda GET nebo POST. Základem je objekt FieldStorage.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-

import cgi

print "Content-Type: text/html; Charset=utf-8;\n"

print "<h1>Funguje mi to!!! Huráááá!!!</h1>"

print """
<h1>Formulář, co ho odesílám</h1>
<form method="get">
 <p>
    <input type="text" name="vstup" value="hodnota" />

    <input type="checkbox" name="anone" /> Ano nebo ne
 </p><p>
    <input type="submit" name="odeslat" />

 </p>   
</form>

<h1>Data, která jsem dostal</h1>
"""

# načtu data odeslané pomocí formuláře
data = cgi.FieldStorage()

try:
    print "<p>vstup:",data["vstup"].value ,"</p>"
except:

    print """<p style="color:red;">Nedostal jsem data.</p>"""

# tento způsob je trošku bezpečnější...

print '''
<h2>Nebo...</h2>

<p>vstup:,
'''
print "Vstup:", data.getvalue('vstup') 

print '''</p> 
<pre>

'''
for k in data.keys():
    print k,'=', data[k].value

print '\n</pre>'

`--> stáhnout

Odkazy

http://www.jakpsatweb.cz/navigace/prvky-
stranek.html#formulare
http://www.jakpsatweb.cz/html/formulare.html
http://www.jakpsatweb.cz/formulare-html.html
GET POST
GET POST
http://www.sallyx.org/sally/python/python16.php
http://www.sallyx.org/sally/python/python17.php
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http://docs.python.org/2/library/cgi.html
formular.py
http://www.jakpsatweb.cz/navigace/prvky-stranek.html#formulare
http://www.jakpsatweb.cz/html/formulare.html
http://www.jakpsatweb.cz/formulare-html.html
http://www.google.com/search?q=GET POST
http://duckduckgo.com/?q=GET POST
http://www.sallyx.org/sally/python/python16.php
http://www.sallyx.org/sally/python/python17.php
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