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NarzÚdzie Composer
W poprzednim rozdziale dowiedzieliĂmy siÚ, ĝe Laravel powstaï na bazie kilku pakietów niezaleĝnych twórców. Zamiast doïÈczyÊ zewnÚtrzne zaleĝnoĂci do wïasnego kodu ěródïowego,
Laravel korzysta z narzÚdzia Composer, zarzÈdcy zaleĝnoĂci, który pobiera i aktualizuje wszystkie pakiety. Z punktu widzenia narzÚdzia Laravel jest po prostu jeszcze jednÈ zaleĝnoĂciÈ,
którÈ naleĝy zainstalowaÊ.
W tym rozdziale omówimy nastÚpujÈce tematy:
Q problemy rozwiÈzywane przez zarzÈdcÚ zaleĝnoĂci,
Q instrukcje instalacji zarzÈdcy w systemach Windows oraz Unix (Mac OS X i Linux),
Q tworzenie nowego projektu Laravel za pomocÈ Composer,
Q znajdowanie i instalacja pakietów dodatkowych,
Q ogólne wskazówki zwiÈzane z korzystaniem z Composer.
Composer zostaï zainspirowany przez innych popularnych zarzÈdców zaleĝnoĂci z innych jÚzyków programowania, np. Bundler ze spoïecznoĂci Ruby lub npm wykorzystywany przez
node.js oraz przeglÈdarkowe projekty JavaScript, i stara siÚ zapewniÊ podobnÈ funkcjonalnoĂÊ jÚzykowi PHP. DomyĂlnie pakiety nie sÈ instalowane globalnie — podstawowy sposób
dziaïania to instalacja pakietów na potrzeby konkretnego projektu. JeĂli pewne zaleĝnoĂci trzeba
zainstalowaÊ w caïym systemie PHP, skorzystaj z PEAR — zarzÈdcy pakietów dostarczanego
domyĂlnie wraz z PHP.
Oto kilka podstawowych zalet korzystania z zarzÈdcy zaleĝnoĂci we wïasnym projekcie:
Q obsïuga staje siÚ znacznie szybsza, bo nie trzeba samodzielnie szukaÊ, pobieraÊ
i rozpakowywaÊ poszczególnych pakietów;
Q unika siÚ konfliktów wersji w trakcie aktualizacji poszczególnych zaleĝnoĂci;
Q wczytywanie poszczególnych klas odbywa siÚ automatycznie bez udziaïu programisty;
Q odkrywanie i wybór odpowiednich pakietów okazuje siÚ znacznie ïatwiejsze dziÚki
centralnemu repozytorium.
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Korzystanie z wiersza poleceñ
JeĂli dopiero zaczynasz swojÈ przygodÚ z programowaniem, prawdopodobnie nigdy wczeĂniej
nie miaïeĂ do czynienia z interfejsem wiersza poleceñ (CLI). Korzystanie z narzÚdzia Composer, a w dalszej czÚĂci ksiÈĝki równieĝ z narzÚdzia Artisan specyficznego dla Laravel, wymaga
znajomoĂci przynajmniej podstaw obsïugi wiersza poleceñ.
Oto opis sposobu uruchomienia wiersza poleceñ w poszczególnych systemach.
1. W systemie Windows poszukaj programu Wiersz polecenia. JeĂli go nie znajdziesz,
uĝyj polecenia Start/Uruchom (w systemie Windows 8.1 kliknij ikonÚ Windows
prawym klawiszem myszy) i wpisz w polu tekst cmd.exe.
2. W systemie Mac OS X wiersz poleceñ nosi nazwÚ Terminal. Znajdziesz go w folderze
/Applications/Utilities.
3. W systemie Linux nazwa zaleĝy od dystrybucji. NajczÚĂciej nosi ona nazwÚ Terminal
lub Konsole. WiÚkszoĂÊ osób korzystajÈcych z tego systemu uĝywa wiersza poleceñ
stosunkowo czÚsto.
Obsïuga Laravel opisywana w ksiÈĝce nie wymaga ĝadnej zaawansowanej wiedzy na temat
wiersza poleceñ. Wystarczy znajomoĂÊ sposobu przedostania siÚ do odpowiedniego folderu
w systemie plików przed wykonaniem wskazanych poleceñ. W tym celu wpisz polecenie cd,
a nastÚpnie podaj ĂcieĝkÚ docelowÈ.
W wiÚkszoĂci systemów moĝna równieĝ wpisaÊ polecenie cd, dodaÊ znak spacji, a nastÚpnie przeciÈgnÈÊ
odpowiedni folder do okna terminalu.

W systemie Windows naleĝy wykonaÊ polecenie podobne do wskazanego poniĝej.
> cd C:\Ăcieĝka\do\folderu\z\kodem

Jeĝeli jakiĂ przykïad bÚdzie dotyczyï nie tylko systemu Windows, to w dalszej czÚĂci ksiÈĝki
do oznaczenia polecenia wykorzystamy znak $, a poszczególne foldery bÚdÈ oddzielane znakiem
ukoĂnika. PamiÚtaj o samodzielnym dostosowaniu polecenia do systemu Windows.

Jak dziaïa Composer?
Composer (http://getcomposer.org/) to plik wykonywalny PHP dodawany do zmiennej Ărodowiskowej PATH (zawiera listÚ folderów, w których system szuka poleceñ do wykonania). Po odpowiedniej instalacji z dowolnego folderu moĝna wywoïaÊ polecenie composer uruchamiajÈce zarzÈdcÚ pakietów. Projekt wraz z zaleĝnoĂciami jest zdefiniowany w pliku JSON o nazwie
composer.json. Composer odczytuje zawartoĂÊ pliku i ïÈczy siÚ z internetowym repozytorium
Packagist (https://packagist.org/), aby w sposób rekurencyjny pobraÊ oraz rozwiÈzaÊ wszystkie
zaleĝnoĂci.
28

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • NarzĊdzie Composer

NastÚpnie zaleĝnoĂci sÈ pobierane do lokalnego folderu (w Laravel jest to folder vendor/),
a aktualny stan zaleĝnoĂci zostaje zapisany w pliku composer.lock. Composer generuje równieĝ
plik w folderze vendor/, który zawiera obsïugÚ automatycznego wczytywania klas jako skrypt PHP
(we wïaĂciwym kodzie aplikacji skrypt uruchamia polecenie require 'vendor/autoload.php').

Instalacja
W systemach typu Unix i w systemie Windows instalacja Composer nie jest trudna, gdyĝ
udostÚpniono instalator lub skrypty instalacyjne.

Unix (Mac OS X, Linux)
Przede wszystkim musimy siÚ upewniÊ, ĝe plik wykonywalny php jest dostÚpny z poziomu
wiersza poleceñ. W tym celu otwórz okno terminalu i wpisz nastÚpujÈce polecenie.
$ php -v

Powinna pojawiÊ siÚ informacja na temat wersji PHP aktualnie zainstalowanej w systemie.
JeĂli pojawi siÚ bïÈd informujÈcy o nieznanym poleceniu lub teĝ wersja zainstalowanego PHP
okaĝe siÚ zbyt niska (minimum to wersja 5.3.7), skorzystaj ze wskazówek dotyczÈcych instalacji
PHP w danym systemie dostÚpnych na stronie http://php.net. JeĂli w systemie Mac OS do instalacji uĝyto MAMP lub Homebrew, upewnij siÚ, ĝe zmienna Ărodowiskowa PATH zawiera
w pierwszej kolejnoĂci zainstalowanÈ wersjÚ zamiast domyĂlnej wersji z systemu operacyjnego.
Gdy mamy pewnoĂÊ, ĝe odpowiednia wersja PHP jest dostÚpna z poziomu wiersza poleceñ,
naleĝy zainstalowaÊ Composer za pomocÈ poniĝszego polecenia:
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Aby instalacja byïa dostÚpna z poziomu dowolnego folderu, przenieĂ jÈ do katalogu znajdujÈcego siÚ w zmiennej PATH. JeĂli pojawi siÚ bïÈd dostÚpu, wybierz inny folder, do którego masz
prawo zapisu. Ewentualnie skorzystaj z polecenia sudo.
$ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe wszystko zostaïo zainstalowane prawidïowo, ponownie otwórz okno
terminalu i wpisz nastÚpujÈce polecenie:
$ composer

Spowoduje to wyĂwietlenie listy wszystkich dostÚpnych poleceñ narzÚdzia.
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Windows
Aby zainstalowaÊ Composer w systemie Windows, wystarczy pobraÊ plik Composer-Setup.exe
dostÚpny pod adresem https://getcomposer.org/download/. OczywiĂcie zadziaïa on tylko wtedy,
gdy jest zainstalowana odpowiednia wersja PHP.
Instalator poprosi o wskazanie lokalizacji pliku wykonywalnego PHP. Oto kilka typowych lokalizacji:
Q domyĂlna — C:\PHP5\php.exe lub C:\PHP\php.exe,
Q przy uĝyciu XAMPP — C:\xampp\php\php.exe,
Q przy uĝyciu WAMP — C:\wamp\bin\php\php5.x.x\php.exe.

JeĂli plik wykonywalny nie znajduje siÚ w przedstawionych lokalizacjach, ale masz pewnoĂÊ,
ĝe zostaï zainstalowany w systemie, uĝyj narzÚdzia wyszukiwania, aby znaleěÊ plik php.exe.
Instalator zajmie siÚ pobraniem i zainstalowaniem narzÚdzia Composer, doda takĝe polecenia
php i composer do zmiennej Ărodowiskowej PATH.
Aby siÚ upewniÊ, ĝe instalacja przebiegïa pomyĂlnie, otwórz nowy wiersz poleceñ i wpisz dwa
polecenia przedstawione poniĝej.
> php -v
> composer

Oba polecenia powinny wykonaÊ siÚ bez bïÚdów, a nastÚpnie wyĂwietliÊ informacjÚ o wersji
oraz dostÚpnych poleceniach narzÚdzia.

Tworzenie nowej aplikacji Laravel
Po zainstalowaniu narzÚdzia Composer utworzenie nowego projektu Laravel jest dziecinnie proste. Po przejĂciu do folderu, w którym chcesz utworzyÊ projekt, wykonaj nastÚpujÈce polecenie:
$ composer create-project laravel/laravel --prefer-dist

Spowoduje to pobranie najnowszej wersji Laravel wraz z zaleĝnoĂciami. Poniewaĝ szybkoĂÊ
ïÈcza internetowego i moc procesora wpïywajÈ na pobranie i instalacjÚ, ta moĝe zajÈÊ nawet kilka
minut. Po zakoñczeniu caïego procesu w folderze pojawi siÚ caïa struktura katalogów opisana
w poprzednim rozdziale oraz gotowa do uruchomienia projektu.
JeĂli korzystasz z systemu kontroli wersji Git, warto w tym momencie uruchomiÊ polecenie
git init. Gïówny folder zawiera odpowiednio przygotowany plik .gitignore, a puste foldery
zawierajÈ pliki .gitkeep.
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Odnajdywanie i instalacja nowych pakietów
Strona wyszukiwania dostÚpna pod adresem http://packagist.org uïatwia odnalezienie i dodanie
pakietów oferujÈcych przydatne funkcje, np. obróbkÚ obrazów lub generowanie plików PDF.
Wskaěnikami, czy pakiet wart jest uwagi, sÈ nie tylko liczba pobrañ i liczba gwiazdek w serwisie
GitHub, ale równieĝ jakoĂÊ dokumentacji, pokrycie testami lub ogólna aktywnoĂÊ projektu.
Przed dodaniem pakietu moĝna na stronie Packagist sprawdziÊ jego róĝne wersje i zaleĝnoĂci.

W trakcie prac programistycznych moĝna z powodzeniem stosowaÊ wersjÚ dev-master, ale przed
udostÚpnieniem wersji produkcyjnej warto wskazaÊ konkretny numer wersji, aby uniknÈÊ
potencjalnych problemów ze zgodnoĂciÈ.
Aby zainstalowaÊ pakiet, w edytorze tekstu otwórz plik composer.json i w obiekcie require
wstaw nazwÚ pakietu oraz wymaganÈ wersjÚ.
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"require": {
"laravel/laravel": "v4.1.*",
"intervention/image": "dev-master"
}

Poniewaĝ jest to plik JSON, uwaĝaj, aby przypadkiem nie pozostawiÊ na koñcu ĝadnych zbÚdnych
znaków przecinka. Uĝyj polecenia composer validate, aby sprawdziÊ, czy plik composer.json nie
zawiera ĝadnych bïÚdów.
NastÚpnie wykonaj polecenie composer install, a Composer pobierze pakiet i wszystkie jego
zaleĝnoĂci. Aby zaktualizowaÊ plik composer.lock i zapisaÊ dokïadne numery wersji poszczególnych zaleĝnoĂci, wykonaj polecenie composer update. W momencie wdroĝenia lub rozpowszechniania aplikacji plik z wersjami umoĝliwi innym osobom pobranie za pomocÈ polecenia
composer install dokïadnie tych samych wersji pakietów. Polecenie update zawsze poszukuje
najnowszych wersji kaĝdego pakietu, co w przypadku systemu produkcyjnego moĝe doprowadziÊ do bïÚdów zwiÈzanych ze zgodnoĂciÈ miÚdzy pakietami.

Kilka dodatkowych rad
Przed rozpoczÚciem tworzenia pierwszej aplikacji Laravel warto zaznajomiÊ siÚ z kilkoma
wskazówkami pomagajÈcymi w codziennym korzystaniu z narzÚdzia Composer.
Q UmieĂÊ plik composer.lock w systemie kontroli wersji, aby uniknÈÊ pobierania

niezgodnych ze sobÈ wersji pakietów i upewniÊ siÚ, ĝe wszyscy programiĂci korzystajÈ
z pakietów w dokïadnie tych samych wersjach.
Q Nie trzeba umieszczaÊ zawartoĂci folderu vendor/ w systemie kontroli wersji.

DomyĂlnie jest on wyïÈczony z systemu kontroli wersji Git za pomocÈ odpowiedniego
wpisu w pliku .gitignore. Dodanie go do systemu kontroli wersji zwiÚkszyïoby
jedynie rozmiar repozytorium bez ĝadnych istotnych korzyĂci. Dopóki repozytorium
zawiera pliki composer.json i composer.lock, kaĝdy bÚdzie mógï odtworzyÊ tÚ samÈ
zawartoĂÊ folderu z pakietami.
Q Nie naleĝy edytowaÊ plików znajdujÈcych siÚ w folderze vendor/, poniewaĝ mogÈ
zostaÊ automatycznie nadpisane przy nastÚpnym uĝyciu polecenia composer install.
Q Composer w trakcie instalacji pakietu udostÚpnia dwie opcje — --prefer-source
i --prefer-dist. Róĝnica miÚdzy nimi polega na tym, ĝe w przypadku drugiej

z nich Composer bÚdzie preferowaï pobieranie wydañ stabilnych i w miarÚ
moĝliwoĂci nie bÚdzie pobieraï caïej historii z repozytorium Git.
Q Èczny rozmiar folderu vendor/ bÚdzie oscylowaï w granicach 25 MB w przypadku
opcji --prefer-dist i mniej wiÚcej trzykrotnie wiÚcej w przypadku opcji --prefersource, poniewaĝ zostanie pobrana peïna historia z repozytorium Git. Po umieszczeniu
aplikacji Laravel na serwerze naleĝy na nim uruchomiÊ polecenie composer install.

JeĂli jedynÈ dostÚpnÈ opcjÈ jest przesyïanie wszystkich plików za pomocÈ protokoïu
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Rozdziaá 2. • NarzĊdzie Composer

FTP, skorzystaj z pakietów takich jak barryvdh/laravel-vendor-cleanup, które usunÈ
wszystkie zbÚdne pliki przed umieszczeniem aplikacji na serwerze.
Q Polecenie diagnose narzÚdzia Composer oraz opcje dodatkowych informacji (-v, -vv
i -vvv) pomogÈ zidentyfikowaÊ typowe problemy i poprosiÊ o pomoc na forum, IRC
lub w witrynie Stack Overflow.

Podsumowanie
W tym rozdziale wyjaĂniliĂmy, jakie problemy rozwiÈzuje uĝycie zarzÈdcy zaleĝnoĂci. ZainstalowaliĂmy narzÚdzie Composer i utworzyliĂmy pierwszy projekt Laravel. DowiedzieliĂmy
siÚ równieĝ, w jaki sposób znaleěÊ i zainstalowaÊ pakiet oraz jak uniknÈÊ typowych bïÚdów
zwiÈzanych z korzystaniem z narzÚdzia Composer.
W nastÚpnym rozdziale rozpocznie siÚ prawdziwa zabawa! Po uzyskaniu w peïni dziaïajÈcej
wersji narzÚdzia Composer przejdziemy przez wszystkie kroki niezbÚdne do utworzenia w peïni
dziaïajÈcej aplikacji Laravel.
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Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP
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