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Na rynku dostêpnych jest obecnie mnóstwo rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych szybkie
tworzenie serwisów internetowych z wykorzystaniem najpopularniejszego jêzyka
skryptowego, czyli PHP, oraz zestawów narzêdzi sk³adaj¹cych siê z bazy danych
i serwera HTTP, takich jak MySQL i Apache. Wybór najlepszego oprogramowania dla
konkretnej witryny mo¿e byæ czasami bardzo trudny, poniewa¿ ka¿da z platform ma
swoje wady i zalety. Sprawê mo¿e jednak u³atwiæ lektura odpowiedniej ksi¹¿ki.
Ksi¹¿k¹ t¹ jest „PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend
Framework”. Dok³adnie opisano w niej sposób dzia³ania poszczególnych platform,
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na mocne i s³abe strony ka¿dego z rozwi¹zañ. Na
podstawie praktycznych przyk³adów zastosowañ bêdziesz móg³ samodzielnie
przekonaæ siê, które oprogramowanie najlepiej sprawdzi siê w Twoim projekcie.
Nauczysz siê te¿ wiele o budowie frameworków, poznasz znaczenie warstw i zasady
administrowania serwisami, a ponadto zdobêdziesz wiadomoœci na temat wirtualnych
hostów i odpowiedniego œrodowiska pracy projektanta WWW.
• Instalowanie i konfigurowanie platform
• Konstrukcja aplikacji WWW
• Znaczenie warstw kontrolera, modelu i widoku
• Tworzenie przyk³adowych aplikacji
• œrodowisko pracy projektanta WWW
• Praca z wirtualnymi hostami
• Zarz¹dzanie projektami
Poznaj najbardziej popularne rozwi¹zania dla twórców WWW
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Rozdzia 4.

Warstwa widoku
W poprzednich rozdziaach moge przeczyta , e Symfony opiera si na reguach MVC
(Model-View-Controller). Warstwy modelu oraz kontrolera zostay tam szczegóowo
omówione. W tym rozdziale dowiesz si wszystkiego, co jest niezbdne do poprawnego
konstruowania widoków.
Zanim przejdziesz dalej, warto w tym miejscu przypomnie , czym jest widok i jaki ma
zwizek z poprzednio poznanymi warstwami. Otó widok to reprezentacja wizualna
wykonanych w akcji operacji. Jeeli spojrzysz na widok w kontekcie poprzednio poznanych warstw, to atwo zauwaysz, e:
 kontroler steruje wszystkimi operacjami (poprzez akcje),
 model implementuje logik biznesow aplikacji (przetwarza dane),
 widok opakowuje otrzymane dane w kod HTML tak, aby powstaa

wizualizacja wykonanych operacji.
Dalsze wiczenia wykonywane bd w aplikacji widok. Musisz wic j utworzy . Potraktuj to jako wiczenie przypominajce poznane poprzednio zagadnienia. Utwórz take
modu szablony, którego bdziesz uywa w pierwszych wiczeniach.

Domylna akcja i jej widok
Akcja index jest domyln akcj kadego moduu. Zauwa, e Symfony dodaje j automatycznie do tworzonego moduu. Zawiera ona przekierowanie do akcji wywietlajcej
informacyjny komunikat o utworzeniu moduu. Zmiana widoku na wasny wymaga usunicia linijki kodu:
$this->forward('default', 'module');

Jeeli dodae ju komentarz, moesz przystpi do utworzenia domylnego widoku dla
moduu. Utwórz wic plik indexSuccess.php i dodaj do niego przykadowy kod. Moe
on wyglda jak na listingu:
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<h1>Witaj Swiecie</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer fames...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer fames...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer fames...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer fames...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer fames...
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer fames...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer fames...</p>

Udao Ci si utworzy widok, który prezentowany bdzie zawsze, kiedy uytkownik nie
okreli akcji, jak naley wykona . W prawdziwej aplikacji warto zadba , eby ten
widok by czym w rodzaju strony startowej dla moduu.

Reguy dla szablonów widoku
Tworzc szablony zgodnie z ide zawart w technologii MVC, naley pamita o przestrzeganiu kilu regu. Najwaniejsze z nich to:
 dopuszczalne jest uywanie w szablonach instrukcji sterujcych: if, switch itp.
 dopuszczalne jest uywanie w szablonach instrukcji ptli: for, while, foreach itp.
 niedopuszczalne jest uywanie w szablonach kodu przetwarzajcego dane,
 szablony su jedynie do wizualizacji wczeniej wykonanych w akcjach operacji.

Kilka sów wyjaniajcych pozwoli Ci lepiej zrozumie przedstawione powyej aspekty.
Szablony widoków z natury powinny by jedynie reprezentacj wizualn przetworzonych danych. Z tego powodu dopuszcza si w nich jedynie uywanie prostych konstrukcji jzykowych. Dla przykadu, moesz sprawdzi , czy jaki warunek jest prawdziwy,
i w zalenoci od wyniku przedstawi pewn cz widoku. Ponadto dla danych reprezentowanych przez tablice moesz bez obawy uywa ptli. Konstrukcje te su jedynie
do sterowania przepywem danych, a nie do generowania danych. Pamitaj natomiast,
e uywanie instrukcji PHP do oprogramowania jakiejkolwiek logiki jest w szablonach
niepodane. Jeeli musisz co wyliczy , przetworzy , zrób to w akcji!
Dlaczego nie moesz uywa w widoku funkcji wbudowanych w PHP? Najprostsz
odpowiedzi byoby napisanie: bo tak kae MVC. Poniewa jednak taka odpowied nie
satysfakcjonowaaby mnie ani troch, spróbuj w paru zdaniach wyjani Ci, skd wzi
si w ogóle taki pomys. Wyobra sobie, e pracujesz w zespole nad aplikacj komercyjn. Aplikacja jest dosy zoona, a Ty jeste jednym z programistów. W zespole jest
równie grafik odpowiedzialny za projektowanie layoutów i przygotowanie kodu HTML
dla akcji. Jeeli dobrze okrelicie granice swoich wpywów, moecie uatwi sobie prac.
Brak instrukcji PHP w kodach widoku spowoduje, e dla grafika czytanie kodu bdzie
zdecydowanie atwiejsze. Zapoznasz go z kilkoma zagadnieniami, takimi jak: ptle,
instrukcje if oraz skadowe widoku Symfony, i bdzie on móg pracowa nad widokami sam. Z drugiej strony jest to równie olbrzymia zaleta dla Ciebie. Moesz skupi si na programowaniu akcji, na rozwizywaniu zawioci aplikacji, nie martwic
si przy tym stylizacj wizualn tego, co robisz. Mam nadziej, e takie wyjanienie
w zupenoci Ci wystarczy.
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Logika a szablon
W kadym systemie implementujcym MVC logika oddzielona jest od szablonu widoku.
Separacja tych elementów aplikacji pozwala na wikszy komfort pracy dla zespou
skadajcego si z kilku pracowników. Ponadto zwiksza moliwoci systemu oraz efektywno pracy, poniewa pozwala na wielokrotne wykorzystywanie tego samego kodu.
Lepiej to zrozumiesz na konkretnym przykadzie.
Wyobra sobie, e programujesz pewn aplikacj. W aplikacji wymagana jest klasa
Klient, reprezentujca klientów firmy. Z klas powizany jest obiekt odpowiadajcy za
komunikacj z baz danych. Ta cz aplikacji realizuje logik klienta. Zwró uwag na
to, e logika zawsze jest taka sama. Z drugiej strony reprezentacja wizualna Klienta
moe by róna w rónych czciach serwisu. Wystarczy, e jako przykad rozwaysz
widok w profilu Klienta oraz widok w panelu Administratora. Zwykle róni si one
w znacznym stopniu. Wniosek pyncy z tego jest oczywisty, moemy z klasy Klient
korzysta wielokrotnie. Jedyne, co trzeba zrobi , to dopisa odpowiedni szablon widoku.
Mam nadziej, e coraz bardziej dostrzegasz zalety takiego programowania.

Pomocniki
Pomocniki Symfony s funkcjami napisanymi w jzyku PHP. Realizuj bardzo standardowe zadania, przez co uatwiaj konstruowanie widoków. Dla przykadu, uywajc
odpowiedniego pomocnika Symfony, moesz wstawi na stron edytor WYSIWYG
(What You See Is What You Get — to, co widzisz, jest tym, co otrzymasz), który pozwoli
Ci atwo formatowa teksty. Inn wan cech pomocników jest to, e wiele z nich
jest zintegrowanych z mechanizmami Symfony. Dziki temu tworzenie hiperczy do
akcji jest bardzo atwe. Wystarczy, e wywoasz odpowiedni pomocnik, podasz odpowiednie parametry, a dostaniesz na wyjciu kod uwzgldniajcy ustawienia frameworka
(np. mechanizmy przepisywania linków).
Wszystkie pomocniki zajmujce si dan tematyk umieszczane s w jednym pliku.
Nazwa kadego pliku koczy si tekstem Helper.php. Ze wzgldu na to bardzo czsto,
mówic o pomocniku, ma si na myli ca grup funkcji. Warto w tym miejscu zastanowi si, gdzie Symfony przechowuje pliki pomocników? Nie musisz gboko szuka .
Wystarczy, e bdc w katalogu projektu, wejdziesz do lib/symfony/helper. W tym miejscu znajduje si odpowied na postawione pytanie.
Co prawda nie zrobie zbyt wielu wicze w module szablony, warto jednak w tym
miejscu zrobi nowy modu. Utwórz wic modu pomocniki, co pozwoli Ci w przyszoci atwiej odnajdywa potrzebne elementy. Na pocztek przypomnimy sobie kilka
istotnych rzeczy. W tym celu dodaj do moduu akcj linkDoZasobu. Akcja nie zawiera
adnego kodu. Poniej znajduje si listing jej widoku:
<div>
<h1>Wynik pomocnika url_for</h1>
<?php echo url_for('/pomocniki/linkDoZasobu?pokaz=jablko'); ?><br/>
<?php echo url_for('/pomocniki/linkDoZasobu?pokaz=gruszka', true); ?><br/>
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</div>
<hr/>
<div>

W przykadzie uye pomocnika url_for. Jego dziaanie jest bardzo proste. Jako argument podajesz tekst wskazujcy zasób, w wyniku za dostajesz adres odpowiedni dla
Symfony. Zauwa, e format tego tekstu musi by taki jak poniej:
modu/akcja?parametr1=warto1&parametr2=warto2...

Tekst zostanie przeksztacony tak, eby uwzgldni Twoj konfiguracj Symfony.
Spróbuj teraz napisa inny przykad. Zacznij od utworzenia akcji dolaczPomocnik. Poniej
jest jej widok:
<div>
<h3>Wynik dziaania auto_link_text</h3>
<?php
use_helper('Text');
echo auto_link_text(
'Aby umieci ofert w serwisie http://www.allegro.pl
naley zaoy konto uytkownika na stronie
http://allegro.pl/new_user.php'
);
?>
<div>

Co robi pomocnik auto_link_text? Wyszukuje w tekcie poprawne adresy URL i zamienia je na hipercza. Dziaanie pomocnika jest wic dosy proste. O wiele ciekawsza jest
instrukcja use_helper. Przyjmuje ona jako parametr nazw grupy pomocników, któr
naley doczy do widoku. Dlaczego wic poprzednio nigdy jej nie wywoywae?
Pewne grupy najpowszechniej stosowanych pomocników doczane s do widoków
domylnie. Jeeli potrzebujesz mniej popularnych, musisz je doczy za pomoc
use_helper. Zwró uwag na to, e wystarczy poda nazw grupy. Nie musisz podawa
caej nazwy pliku. Jeeli parametrem jest warto Text, do szablonu zostanie doczony
plik TextHelper.php.

wiczenie 4.1
Utwórz pomocnik FileHelper.php. Pomocnik zawiera jedn funkcj o nazwie storage.
Przyjmuje ona jako parametr wielko bdc rozmiarem pliku w bajtach. Funkcja zwraca
jako wynik rozmiar pliku w najlepiej dopasowanych jednostkach.
Rozwizanie
W tym wiczeniu nauczysz si, w jaki sposób tworzy wasne pomocniki. Na pocztek w katalogu moduu pomocniki otwórz katalog lib. Nastpnie utwórz w nim folder
o nazwie helper. W kolejnym kroku musisz utworzy plik FileHelper.php. Jeeli
udao Ci si wszystko wykona poprawnie, otwórz plik helpera do edycji. Musisz teraz
dopisa do niego funkcj realizujc zaoenia z wiczenia. Poniej przykadowa implementacja:
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<?php
function storage( $size ) {
$aUnits = array('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB');
$unitIndex = 0;
while ($size >= 1024) {
$size /= 1024;
$unitIndex++;
}
return round( $size, 1 ).' '.$aUnits[$unitIndex];
}
?>

Spróbuj teraz w paru sowach wyjani , co robi funkcja. Po pierwsze, ustala indeks odpowiedniej jednostki. Po drugie, zmniejsza obecn wielko tak, eby pasowaa do ustalonej
jednostki. Analizujc algorytm, pamitaj, e 1 KB = 1024 B, 1 MB = 1024 KB itd.
Teraz nadszed czas na wypróbowanie utworzonego wanie helpera W tym celu musisz
utworzy akcj wlasnyPomocnik. Widok akcji przedstawiony jest na listingu:
<?php
use_helper('File');
echo storage(1024),'<br />';
echo storage(1024*1024),'<br />';
echo storage(1024*1024*1024),'<br />';
?>

Jak widzisz, wasne pomocniki dodaje si tak samo jak pozostae (niedomylne). Jeeli
pomocnik zadziaa dobrze, to na ekranie powiniene zobaczy nastpujcy wynik:
1 KB
1 MB
1 GB

Pamitaj, eby tworzy pomocniki wtedy, kiedy s naprawd potrzebne, tj. zawieraj
funkcje, których uywasz wielokrotnie w rónych czciach aplikacji.

Pomocniki ogólnie dostpne
W poprzedniej sekcji moge poczyta o tym, e cz pomocników doczana jest
do widoku domylnie. Poniej znajdziesz ich list wraz z krótkim wyjanieniem:
 Helper — pomocnik odpowiadajcy za doczanie innych pomocników,
 Tag — pomocniki bazowe dla innych pomocników (zawieraj funkcje tworzce

znaczniki HTML),
 Url — pomocniki konstruujce adresy URL,
 Asset — pomocniki tworzce cieki do zasobów oraz znaczniki wymagajce
cieek do zasobów (<img>),
 Partial — pomocniki pozwalajce podzieli widok na fragmenty zwane

partialami (dowiesz si o nich wicej w dalszej czci),
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 Cache — pomocniki zarzdzajce pamici podrczn,
 Form — pomocniki wspomagajce tworzenie kontrolek formularzy HTML.

atwo zauway , e domylna grupa pomocników oferuje cakiem spore moliwoci.
Ponadto zawiera elementy, które s zdecydowanie najczciej uywane przez programistów. Pamitaj, jeeli nie jeste pewny, co robi dany pomocnik, warto zajrze do jego
kodu. Zawiera on wiele wskazówek, które moesz wykorzysta podczas tworzenia wasnych pomocników.

Layouty
Z punktu widzenia poprawnoci HTML szablony nie s kompletnym kodem. Nie zawieraj caej struktury dokumentu, a jedynie pewn jego cze . Z drugiej strony szablony
pozwalaj zachowa niezaleno od logiki oraz podzieli zadania na mniejsze czci.
Ze wzgldu na czstkowo szablonów docelowo naley je opakowa w struktur dokumentu HTML. W ten sposób bd stanowiy razem kompletn stron WWW. Symfony realizuje to zadanie za pomoc pliku zwanego layoutem. Zawiera on ogóln
struktur serwisu, ale nie zawiera jego treci. Tre tworzona jest przez szablony widoków i umieszczana w layoucie w przeznaczonych do tego celu miejscach. Wicej szczegóów poznasz, czytajc dalsz cz rozdziau.
Zanim przejdziesz dalej, powiniene utworzy nowy modu o nazwie layout (pamitaj
o zakomentowaniu przekierowania akcji index). W module tym wykonasz wiele wicze,
które zwiksz Twoj wiedz i pozwol lepiej operowa elementami warstwy widoku.
Zaczniemy od instalacji layoutu.

wiczenie 4.2
W pliku finanse_layout.zip umieszczony jest pewien layout. Zainstaluj go jako layout
domylny dla caej aplikacji widok.
Rozwizanie
Na pocztek rozpakuj archiwum zip. Przejd do katalogu gównego Twojego projektu
Symfony. Znajdziesz w nim katalog o nazwie web. Folder ten zawiera trzy istotne dla
tego zadania podfoldery: css, images oraz js. W ich miejsce musisz przekopiowa foldery
(o takich samych nazwach) wypakowane wczeniej z archiwum.
Drugi krok instalacji wymaga powrotu do katalogu gównego projektu. Nastpnie przejd
do katalogu apps/widok. Znajdziesz tutaj folder o nazwie templates. Jest to miejsce,
w którym Symfony przechowuje layouty Twojej aplikacji. Nie pozostaje Ci nic innego,
jak przekopiowa do templates layout wypakowany z archiwum finanse_layout.zip.
Ostatni krok polega na edycji pliku view.yml zawierajcego konfiguracj widoku dla
aplikacji widok. W celu realizacji tego zadania otwórz plik do edycji. Znajdziesz go
w <hatalog_projektu>/apps/widok/config. Plik zawiera sekcj
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[main]

Zmie tekst main na style. Musisz tak zrobi , poniewa Twoje style zapisane s w pliku
style.css, a nie w domylnym pliku main.css. Teraz musisz przetestowa instalacj. W tym
celu wpisz w przegldarce
http://127.0.0.1/widok.php/layout

Jeeli wszystkie polecenia wykonae poprawnie, na ekranie zobaczysz zawarto przedstawion na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1. Widok instalacji szablonu finanse_widok

Pamitaj, domylnie szablon uywany jest dla wszystkich widoków akcji. Moesz to
oczywicie zmieni , o czym przekonasz si w dalszej czci ksiki.

Inny layout
Zmiana layoutu jest bardzo praktyczn rzecz. Wiele serwisów praktykuje zmiany
okolicznociowe. Dla przykadu, jeeli mamy sklep internetowy, by moe zechcemy mu
nada inny wygld podczas wit.

wiczenie 4.3
Zainstalowa layout wizytowki dla wszystkich moduów w aplikacji widok.
Rozwizanie
Na pocztek musisz rozpakowa archiwum wizytowki.zip. Zawarto archiwum jest
nastpujca:
1) plik wizytowki.php — nowy layout,
2) plik css/wizytowki.css — style okrelajce struktur oraz wygld elementów

serwisu,
3) pliki images/wizytowki/* — pliki graficzne uywane przez style oraz layout.
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Zwró uwag na to, e pliki dla layoutu wizytowki nie s umieszczone w katalogu
images. Powód jest prosty. W ten sposób atwo oddzieli pliki nalece do poszczególnych layoutów.
Kolejny krok polega na przekopiowaniu pliku w odpowiednie miejsce struktury katalogów Symfony. S to operacje identyczne w stosunku do omawianego poprzednio procesu
instalacji. Musisz wic przekopiowa :
1) plik wizytówki.php do katalogu apps/widok/templates,
2) plik css/wizytowki.css do katalogu web/css,
3) cay katalog images/wizytowki do katalogu web/images.

W ten oto sposób udao Ci si zainstalowa layout. Teraz musisz poinformowa Symfony
o tym, który layout ma zosta uyty dla Twoich akcji. W tym celu otwórz do edycji
plik view.yml. Znajdziesz go w katalogu conf umieszczonym w aplikacji widok. Poniej
znajdziesz listing pliku konfiguracyjnego:
default:
http_metas:
content-type: text/html
metas:
title:
robots:
description:
keywords:
language:

Superwizytówki na kad kiesze .
index, follow
Tanie wizytówki dla firm.
wizytówki, tanie wizytówki
pl

stylesheets:

[wizytowki]

javascripts:

[]

has_layout:
layout:

on
wizytowki

Najwaniejsze (z punktu widzenia instalacji layoutu) s dyrektywy stylesheets i layout.
Pierwsza okrela nazw pliku ze stylami, jakiego naley uy , druga za nazw pliku
layoutu, który naley zastosowa . Pamitaj, e po zmianie pliku yml naley usun
pami podrczn. Moesz to zrobi przykadowo tak:
>symfony.bat cc

Argument cc jest skrótem dla clear cache (czy pami podrczn).
Testowanie instalacji wymaga wywoania w przegldarce adresu:
http://127.0.0.1/widok.php/layout.
Jeeli wszystko przebiego poprawnie, w oknie przegldarki zobaczysz widok zaprezentowany na rysunku 4.2.
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Rysunek 4.2. Nowy layout

Co, jeeli „skocz si wita” i zechcesz wróci do starego layoutu? Musisz zmieni
konfiguracj w pliku view.yml, wyczyci pami podrczn i... to ju wszystko.

Pomocniki w layoutach
Moesz uywa w layoutach dowolnego zestawu pomocników. Na pierwszy ogie id
jednak zwykle te, które odpowiadaj za generowanie znaczników dla sekcji HEAD. Otwórz
na chwil plik wizytowki.php. Na pocztku pliku znajdziesz instrukcje:
<?php
include_http_metas();
include_metas();
include_title();
?>

Wszystkie uyte powyej funkcje to pomocniki. Odpowiadaj za umieszczenie w sekcji
HEAD wartoci podanych w pliku konfiguracyjnym view.yml. Wartociami tymi s nazwy
plików CSS, nazwy plików JS, tekst tytuu itp. Zalet takiego podejcia jest moliwo dostosowywania sekcji HEAD dla moduu a nawet widoku akcji. Przekonasz si
o tym w dalszej czci ksiki.

Zmiana layoutu dla moduu
Zmiana layoutu na poziomie moduu jest bardzo wan cech Symfony. W ten sposób
moesz budowa moduy jako niezalene czci serwisu posiadajce indywidualny
widok (dostosowany do tematyki). Dla przykadu, w serwisach informacyjnych inaczej
mona przedstawia dane o sporcie, inaczej o gospodarce itp.
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wiczenie 4.4
Utwórz modu o nazwie layout2 (w aplikacji widok). Okrel layout.php jako domylny
dla caego moduu.
Rozwizanie
Na pocztek utwórz modu:
>symfony init-mod widok layout2

Przejd do moduu, otwórz plik action.class.php i zakomentuj instrukcj umieszczon
w akcji index. Nastpnie w katalogu layout2/config utwórz plik o nazwie view.yml. Do
pliku wprowad konfiguracj przedstawion na listingu poniej:
all:
layout: layout
stylesheets: [style]

Poniewa zmiana dotyczy pliku YML, musisz wyczyci pami podrczn. Na koniec
wywoaj w przegldarce ponisze adresy:
http://127.0.0.1/widok.php/layout
http://127.0.0.1/widok.php/layout2
Jeeli wszystkie operacje wykonae poprawnie, w przegldarce zobaczysz dwa róne
layouty. I o to wanie chodzio!

Zmiana layoutu dla szablonu widoku
Projektanci Symfony nie zatrzymali si na zmianie szablonu do moduu. Poszli zdecydowanie dalej, pozwalajc programicie na wymian layoutu dla konkretnego widoku.

wiczenie 4.5
Utworzy akcj historia w module layout2. Dla akcji ustawi layout wizytowki.
Rozwizanie
W pliku actions.class.php utwórz pust akcj historia. Ponadto w katalogu templates
(moduu layout2) umie pusty szablon widoku (jest to równoznaczne z utworzeniem
pustego pliku historiaSuccess.php). Nastpnie dodaj do pliku view.yml ponisz konfiguracj:
historiaSuccess:
layout: wizytowki
stylesheets: [wizytowki]

Pozostao jeszcze wyczyci pami podrczn i wywoa danie akcji w przegldarce.
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No i jak wynik? Niestety, niezbyt miy dla oka. Co prawda akcja korzysta z waciwego
layoutu, ale co jednak nie gra. Pytanie tylko, co? Odpowied jest dosy prosta. Poniewa dla moduu domylnym layoutem jest layout.php, wymieszay nam si style. Jak
temu zapobiec? Waciwa konfiguracja na tym poziomie powinna wyglda tak:
all:
layout: layout
stylesheets: [-wizytowki, style]
historiaSuccess:
layout: wizytowki
stylesheets: [-style, wizytowki]

Jak widzisz, jest ona prawie taka sama jak poprzednia. Jednak, jak powszechnie wiadomo,
„prawie” robi wielk rónic. Zwró uwag na minus przed niektórymi nazwami plików.
Oznacza on, e w danym miejscu nie naley pliku docza do kodu wynikowego.
Wyczy wic pami podrczn, odwie stron w przegldarce i voilà!

Zmiana layoutu dla akcji
W poprzedniej sekcji dowiedziae si, jak zmieni layout dla konkretnego widoku.
Moesz w ten sposób ustawi inny layout dla szablonu sukcesu, inny dla szablonu
bdu itp. Co jednak w przypadku, kiedy chciaby, aby szablony widoków jednej akcji
korzystay z tego samego layoutu? Moesz oczywicie kady widok konfigurowa
oddzielnie. Nie jest to nawet a tak kopotliwe. Istnieje jednak znacznie prostsza metoda,
która pozwala przypisywa layout do wszystkich widoków akcji jednoczenie.

wiczenie 4.6
Utwórz akcje layoutDlaAkcji. Kady widok utworzonej akcji musi korzysta z layoutu
o nazwie wizytowki.
Rozwizanie
Utwórz pust akcje layoutDlaAkcji oraz pusty szablon widoku. Wpisz w pasku adresu
http://127.0.0.1/widok.php/layout2/layoutDlaAkcji
i upewnij si, e akcja korzysta z pliku layout.php.
Kolejnym krokiem jest edycja akcji. Musisz do niej dopisa ponisz instrukcj:
$this->setLayout('wizytowki');

Metoda setLayout pozwala okreli nazw layoutu, jaki naley uy dla akcji. Moesz
teraz odwiey stron w przegldarce. Pewne zmiany ju wida , jednak atwo zauwaysz, e co jeszcze wymaga dopracowania. atwo si domyli , e brakuje poprawnych stylów. Dopisz do akcji instrukcj:
$this->getResponse()->addStylesheet('wizytowki');

i ponownie odwie stron w przegldarce. Efekt jest nieco lepszy, jednak nie do koca
dobry. Metoda addStylesheet (wywoywana dla obiektu odpowiedzi — sfWebResponse)

126

PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework

docza plik ze stylami. Ponadto w ukadzie, który uzyskae, do widoku doczany jest
równie plik style.css (konfiguracja dla caego moduu). Niestety, pliki te nieco sobie
przeszkadzaj. W Symfony 1.0 nie ma atwego sposobu na usunicie zbdnego pliku
z odpowiedzi. Najprostsz metod jest stworzenie odpowiedniego wpisu w pliku
view.yml. W tym celu musisz dopisa ponisze dyrektywy:
layoutDlaAkcjiSuccess:
stylesheets: [-style]

Teraz musisz jeszcze wyczyci pami podrczn, odwiey stron — i wszystko
powinno by ju na swoim miejscu. Co prawda byo troch problemów, jednak efekt
jest zgodny z oczekiwanym.

Usuwanie layoutu
Niektóre akcje, jak na przykad dania AJAX, nie wymagaj layoutu. Powiniene wic
wiedzie , w jaki sposób mona go wyczy , jeeli zajdzie taka potrzeba.

wiczenie 4.7
Utwórz akcj bezLayoutuYML. Zablokuj dla niej dekorowanie layoutem.
Rozwizanie
W pliku actions.class.php utwórz akcj bezLayoutuYML. Widok bezLayoutuYMLSuccess
przedstawiony jest poniej:
<div>Ta akcja nie potrzebuje dekorowania layoutem</div>

Nastpnie otwórz plik view.yml do edycji i dopisz do niego ponisze dyrektywy:
bezLayoutuYMLSuccess:
layout: no

Wyczy pami podrczn, a nastpnie odwie stron. Jeeli wszystko zrobie dobrze,
w oknie przegldarki zobaczysz jedynie napis:
Ta akcja nie potrzebuje dekorowania layoutem

Na koniec zajrzyj do kodu ródowego. atwo zauwaysz, e poza kodem, który wpisae w widoku akcji, niczego wicej w kodzie ródowym nie ma.

wiczenie 4.8
Utwórz akcj brakLayoutuAkcja. Zablokuj dla niej dekorowanie layoutem.
Rozwizanie
wiczenie, które teraz wykonasz, jest bardzo podobne do poprzedniego. Rónica bdzie
polegaa na tym, e tym razem usuniemy layout z poziomu akcji. Na pocztek utwórz
pust akcj oraz widok sukcesu. W widoku wprowad tak tre jak poprzednio. Nastpnie dopisz do akcji ponisz instrukcj:

Rozdzia 4. i Warstwa widoku
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$this->setLayout(false);

Podanie wartoci false dla metody setLayout oznacza wyczenie dekorowania layoutem.
I o to wanie nam chodzio.

Elementy widoku
Kady element widoku ma dostp do pewnego zbioru zmiennych Symfony. Do najwaniejszych z nich nale:
 $sf_context — obiekt udostpniajcy kontekst dania,
 $sf_request — obiekt udostpniajcy informacje o daniu,
 $sf_params — obiekt udostpniajcy parametry przesane w daniu,
 $sf_user — obiekt udostpniajcy dane uytkownika (w tym sesje).

Wszystkie obiekty przedstawione powyej poznae ju wczeniej. Byy one szeroko
omówione w rozdziale 2. „Warstwa kontrolera”. W dalszych czciach tego rozdziau
nauczysz si, jak korzysta z tych obiektów w widoku.

Proste doczanie pliku
W kadym serwisie WWW pewne elementy strony s wspólne dla rónych stron. Do
takich elementów mona zaliczy stopk, menu itp. Poniewa dobrze zaprogramowany
serwis nie powinien dublowa kodu, zwykle elementy takie umieszczane s w osobnych plikach. Nastpnie pliki te doczane s we waciwych czciach serwisu.
Na pocztek zapoznasz si z prostym doczaniem plików. W tym celu utwórz modu
elementy_widoku, a nastpnie rozwi ponisze wiczenie.

wiczenie 4.9
Utwórz kopi layoutu wizytowki.php. Nowy plik nazwa wizytowki_dolaczenie.php.
Nastpnie utwórz plik menu.php. Plik zawiera kod generujcy pozycje O firmie, Oferta,
Nasze sklepy. Ustaw utworzony layout jako domylny dla akcji index.
Rozwizanie
Na pocztek utwórz kopi layoutu wizytowki.php i zmie jej nazw tak jak w poleceniu. Operacja jest bardzo prosta. Pamitaj jedynie o tym, e kopia musi by zapisana
w katalogu templates aplikacji widok. W tym samym katalogu utwórz plik menu.php
i wprowad do niego poniszy kod:
<ul class="fl">
<li style="background: none;"><a href=""><span>O firmie</span></a></li>
<li><a href=""><span>Oferta</span></a></li>
<li><a href=""><span>Nasze sklepy</span></a></li>
<li><a href=""><span>Referencje</span></a></li>
</ul>
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Nastpnie odszukaj w pliku wizytowki_dolaczenie.php kod wygldajcy bardzo podobnie.
Zastp ten kod (cznie ze znacznikami ul) ponisz instrukcj:
<?php include( sfConfig::get( 'sf_app_template_dir' ).'/menu.php' ); ?>

Doczenie pliku wymaga okrelenia cieki do pliku. Z tego powodu musiae uy klasy
sfConfig. Za pomoc jej metod moesz pobiera informacje o rodowisku Symfony.
W przykadzie uye metody get do pobrania wartoci dyrektywy sf_app_template_dir.
Dyrektywa przechowuje ciek do katalogu z layoutami aplikacji. Naleao wic jedynie doklei do otrzymanej cieki nazw doczanego pliku, co uczynie.
Wró my do przykadu. Plik layoutu po zmianach powinien wyglda tak:
<div id="right_menu">
<?php echo image_tag('wizytowki/right_menu_top.jpg', 'class="fl"') ?>
<?php include( sfConfig::get( 'sf_app_template_dir' ).'/menu.php' ); ?>
<?php echo image_tag('wizytowki/right_menu_bottom.jpg', 'class="fl"') ?>
<div class="cl"></div>
</div>

Kolejny krok, jaki musisz wykona , polega na ustawieniu layoutu dla akcji index. W tym
celu otwórz plik actions.class.php i zmodyfikuj akcj index, jak przedstawiono na listingu:
public function executeIndex() {
$this->getResponse()->addStyleSheet('wizytowki');
$this->setLayout('wizytowki_dolaczanie');
}

Obie instrukcje uyte w akcji poznae ju wczeniej. Pierwsza dodaje do odpowiedzi plik
ze stylami, druga za zmienia szablon. Poniewa wszystko, co trzeba, ju wykonae, nadszed czas na testy. W przegldarce wpisz adres:
http://127.0.0.1/widok.php/elementy_widoku
Jeeli wszystko zrobie poprawnie, na ekranie zobaczysz layout zawierajcy menu
z pliku menu.php.
Niestety, przedstawione rozwizanie ma kilka istotnych wad. Do najwaniejszych z nich
nale:
 Zmienne w rónych plikach mog mie takie same nazwy. W ten sposób

powodujemy konflikt nazw.
 System pamici podrcznej zaimplementowany w Symfony nie potrafi wykrywa

doczania plików. Z tego powodu kade uycie menu.php zostanie wpisane
do pamici podrcznej, co z pewnoci nie jest podane.
W dalszej czci ksiki poznasz rozwizania omijajce opisane powyej niedogodnoci.

Partiale
Partiale s elementami widoku przypominajcymi funkcje w jzyku programowania.
Za ich pomoc mona grupowa kod widoku, a nastpnie wielokrotnie z niego korzysta .
Dla przykadu, kod HTML wywietlajcy wiersz tabeli moemy umieci w partialu.

Rozdzia 4. i Warstwa widoku
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Nastpnie partial wywoamy w widoku tyle razy, ile potrzeba. W ten sposób zmiany dotyczce tabeli, takie jak przestawienie kolumn itp., wykonywane s w jednym miejscu.
Ponadto partiale rozwizuj problemy opisane w poprzedniej sekcji.
Partiale mog by uywane w rónych elementach widoku. Moemy z nich korzysta
w layoutach, szablonach widoku akcji, jak równie w innych partialach. Jak rozpozna
partial? Otó kady partial musi by zapisany w osobnym pliku. Nazwy tych plików
musi rozpoczyna znak podkrelenia. Rozpoznanie partiala nie jest wic trudne.

wiczenie 4.10
Utwórz partial pozwalajcy wywietli na stronie dodatkowe menu. Nowe menu zawiera
nastpujce linki: ostatnio dodane, najpopularniejsze i najlepiej ocenione. Menu ma by
pokazane pod utworzonym w wiczeniu 4.9.
Rozwizanie
Partial, który utworzysz, bdzie czci layoutu. Z tego powodu musisz go zapisa
w katalogu templates dla aplikacji. Przejd wic do tego katalogu, a nastpnie utwórz
plik o nazwie _menu_dolne.php. Poniej znajduje si przykadowy listing pliku:
<ul class="fl">
<li><a href=""><span>Ostatnio dodane</span></a></li>
<li><a href=""><span>Najpopularniejsze </span></a></li>
<li><a href=""><span>Najlepiej ocenione</span></a></li>
</ul>

Jak widzisz, jest to menu w takim samym stylu jak poprzednie. Teraz wystarczy doczy
partial do layoutu. W tym celu znajd znacznik z atrybutem id równym right_menu.
Po poleceniu
<div class="cl"></div>

musisz doda nastpujcy kod:
<?php echo image_tag('wizytowki/right_menu_top.jpg', 'class="fl"') ?>
<?php include_partial('global/menu_dolne'); ?>
<?php echo image_tag('wizytowki/right_menu_bottom.jpg', 'class="fl"') ?>
<div class="cl"></div>

Zwró uwag, w jaki sposób kod partiala umieszczany jest w layoucie. Po pierwsze,
musisz wywoa funkcj include_partial, która odpowiada za przetworzenie partiala.
Po drugie, partiale utworzone dla layoutu naley poprzedzi sowem kluczowym global.
W ten sposób informujesz Symfony, e potrzebny plik znajdzie w katalogu templates
aplikacji.

Partiale w widokach akcji
W poprzedniej sekcji dowiedziae si, w jaki sposób docza si partial zapisany w tym
samym katalogu co layout. Tym razem poznasz reguy doczania partiali w widokach akcji. Na pocztek wyobra sobie, e chcesz doczy partial _menu_osobiste do
widoku logowanieSuccess. Widok znajduje si w module uzytkownik. Poniej znajdziesz
wyjanienie, jak moesz to zrobi :

130

PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework
1. Jeeli partial znajduje si w katalogu templates dla moduu uzytkownik, doczysz

go za pomoc instrukcji:
include_partial('menu_osobite');

2. Jeeli partial znajduje si w katalogu templates innego moduu, doczysz

go za pomoc instrukcji
include_partial('nazwa_moduu/menu_osobiste')

3. Jeeli partial znajduje si w katalogu templates caej aplikacji, doczysz

go za pomoc instrukcji
include_partial('global/menu_osobiste')

Zagadnienie omówione powyej sprawdzisz, wykonujc kolejne wiczenie.

wiczenie 4.11
W module elementy_widoku utwórz pust akcj zamówienia. Do widoku akcji docz
partial oferta. Partial wywietli ofert w formie listy.
Rozwizanie
Zacznij od przygotowa wstpnych. Po pierwsze, utwórz akcj zamowienia oraz widok
zamowieniaSuccess. Po drugie, ustaw dla widoku akcji layout wizytowki_dolaczanie.
Po trzecie, wyczy pami podrczn i sprawd, czy widok akcji dekorowany jest
odpowiednim layoutem.
Przejd do katalogu <nazwa_projektu>/apps/widok/modules/elementy_widoku/templates.
Utwórz nowy plik i nazwij go _oferta.php. W pliku umie kod przedstawiony na listingu:
<ul>
<li>wizytówki</li>
<li>kalendarze</li>
<li>prospekty</li>
</ul>

Jak widzisz, kod zawiera standardow list HTML.
W kolejnym kroku musisz wprowadzi zawarto do pliku zamowieniaSuccess.php.
Przykadowy kod przedstawiony jest poniej:
<p class="header">
Zamówienia indywidualne
<?php echo image_tag('wizytowki/ul_dot.gif', 'class="fl"') ?>
Rok 2006
</p>
<p class="hr"></p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<?php include_partial('oferta'); ?>
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W widoku akcji uye instrukcji include_partial. Przyjmuje ona jeden argument o wartoci oferta. W ten sposób lista zostanie dodana do ogólnego wyniku. Ale czy aby na
pewno? W przegldarce wywoaj danie:
http://127.0.0.1/widok.php/elementy_widoku/zamowienia
Niestety, widoczny rezultat jest daleki od oczekiwanego. Co wic poszo nie tak? Otó
eby zobaczy dane produkowane w widoku akcji, naley na to przygotowa layout.
W tym celu otwórz go do edycji i znajd znacznik:
<div class="content">

Usu ca zwarto znacznika. Teraz musisz doda instrukcj wywietlajc dane z akcji.
Poniej znajduje si kod, który wykona to zadanie:
<div class="content">
<?php echo $sf_data->getRaw('sf_content'); ?>
</div>

Zwró uwag na obiekt $sf_data, który przechowuje rozmaite dane. Mona je pobiera ,
uywajc metody getRaw. Przyjmuje ona jako parametr warto identyfikujc dane,
które chcemy pobra . Jeeli uyjesz sf_content, pobierzesz kod HTML wyprodukowany
przez widok akcji.
Teraz moesz ju odwiey okno przegldarki. Wynik akcji powinien by taki jak na
rysunku 4.3. Zawiera on widok akcji z kodem partiala opakowany w layout. O to wanie
chodzio.

Rysunek 4.3. Dekorowanie wyniku akcji layoutem

Przekazywanie parametrów do partiala
Niewtpliwie olbrzymi zalet partiali jest moliwo przekazywania dla nich parametrów. W jaki sposób mona to zrobi ? Naley uy drugiego parametru, wywoujc
include_partial. Wicej dowiesz si z kolejnego przykadu.

wiczenie 4.12
Utwórz partial lista. Jako parametr przyjmuje on tablic elementów, jakie naley umieci na licie.
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Rozwizanie
Zadanie, które musisz teraz wykona , jest nieco bardziej zoone ni poprzednie. Postaram
si jednak, aby nie sprawio Ci zbyt duych trudnoci. Zacznij od utworzenia w katalogu templates pustego pliku _lista.php. Poniej znajdziesz przykadowy kod partiala:
<ul>
<?php foreach( $aTablicaElementow as $sElement): ?>
<li><?php echo $sElement; ?></li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

W pierwszej chwili Twoj uwag moe przyku dziwna konstrukcja foreach. W przykadzie uyem alternatywnej skadni, która jest bardzo wygodna na uytek szablonów.
Pozwala atwo oddzieli kod HTML od kodu PHP. Wicej na ten temat znajdziesz
na stronie http://php.net.pl/manual/pl/control-structures.alternative-syntax.php.
Skup si teraz na tym, co jest istot wiczenia. W ptli foreach wykorzystae zmienn
$aTablicaElementow. Skd ona si tam wzia? Najprociej rzecz ujmujc, zmienna
zostaa przekazana jako parametr funkcji include_partial. atwo zauwaysz, e
wewntrz partiala nie trzeba uywa adnej specjalnej konstrukcji.
W kolejnym kroku musisz przygotowa dane dla partiala. Przejd do akcji zamowienia
i dodaj do niej nastpujcy kod:
$this->aOferta = array(
'wizytówki',
'kalendarze',
'prospekty'
);

Powyszy kod jest niczym wicej jak tablic zawierajc elementy o wartoci: wizytówki,
kalendarze i prospekty. Zwró uwag na to, e tablica bdzie w widoku akcji dostpna
pod nazw $aOferta.
Nadszed czas na wypróbowanie moliwoci partiala. Dodaj na kocu widoku zamowie
´niaSuccess kod przedstawiony na listingu:
<p class="hr"></p>
<?php include_partial( 'lista', array( 'aTablicaElementow' => $aOferta) ); ?>

Jak widzisz, parametry do partiala przekazywane s za pomoc tablicy asocjacyjnej.
Bardzo wane jest, eby zapamita, e indeks w tablicy asocjacyjnej jest nazw
zmiennej w partialu. Innymi sowy, tablica $aOferta bdzie w partialu dostpna pod
nazw aTablicaElementow.
Na koniec odwie danie w oknie przegldarki. Jeeli wszystko wykonae poprawnie, na ekranie zobaczysz list wygldajc tak samo jak wygenerowana przez partial
oferta. Zasadnicza rónica polega na tym, e partial lista moe generowa dowolnie
wiele rónych list, podczas gdy partial oferta zawsze bdzie taki sam.
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Krótkie podsumowanie
W dwóch ostatnich wiczeniach poznae ju nieco partiale. Spróbuj krótko podsumowa najwaniejsze aspekty omawianych zagadnie:
 Partiale mona docza do dowolnego widoku akcji. Z tego wzgldu nie mog

one bezporednio korzysta ze zmiennych widoków.
 Zmienne potrzebne w partialach naley przekazywa za pomoc tablicy

parametrów.
 Kady partial ma wasn przestrze nazw, wic nie musimy si martwi o nazwy

zmiennych.
 Mechanizmy pamici podrcznej Symfony potrafi wykrywa partiale.

Std wynika, e potrafi równie zapisywa je w keszu.
 Parametry dla partiala przekazywane s w postaci tablicy asocjacyjnej. Dostp

do nich uzyskujemy jednak tak jak przy zmiennej skalarnej. Nazwa zmiennej
skalarnej jest taka jak nazwa indeksu w tablicy.

Komponenty
Na pocztku podrozdziau warto zada pytanie: Czym s komponenty? Kiedy usyszaem
dosy ciekaw definicj: „komponent to taki troch mdrzejszy partial”. W tak przedstawionej definicji jest sporo prawdy, poniewa komponentu uywa si wtedy, kiedy
partial wymaga pewnej logiki. Zapamitaj wic bardzo wan regu: jeeli partial robi
si zbyt zoony i zawiera pewne elementy logiki, musisz przeksztaci go w komponent. W tej czci nauczysz si, jak to zrobi !
Komponent w Symfony jest bardzo podobny do akcji. Zasadnicza rónica polega na
szybkoci dziaania. Komponenty s znacznie szybsze, co jest dodatkowym argumentem
przemawiajcym za tym, aby rozway ich uycie tam, gdzie jest taka moliwo . Zanim
przejdziemy dalej, musisz pozna kilka konwencji:
 Nazwa pliku zawierajcego komponenty to components.class.php. Plik musi

by zapisany w katalogu actions.
 Klas bazow dla komponentów jest klasa sfComponents.
 Metoda zawierajca kod komponentu nazywana jest wedug schematu
executeNazwaKomponentu.
 Komponent musi by poczony z partialem, który odpowiada za jego

wizualizacj. Plik partiala nazywamy wedug schematu _NazwaKomponentu.php.
Komponenty moemy umieszcza w oddzielnych plikach. Zasady s takie same jak
dla pojedynczych akcji.
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wiczenie 4.13
Utwórz komponent, którego zadanie bdzie polegao na wywietlaniu losowej sentencji.
Rozwizanie
W katalogu actions (moduu elementy_widoku) utwórz pusty plik sentencjeComponent.
class.php. Poniej listing zawartoci pliku:
class sentencjeComponent extends sfComponent {
public function execute() {
$aSentencje = array(
'Chciano za szczciem rozpisa listy go cze, ale nikt nie umia poda rysopisu.
Wiesaw Brudzi ski',
'Nie ma wikszej radoci dla gupiego, jak znale gupszego od siebie.
Aleksander Fredro',
'Nie moesz i do przodu, patrzc w ty. Kostis Palamas',
' ycie jest jak tramwaj, nadmiar bagau utrudnia ci jazd. Antoni
´Uniechowski',
'Nie wierzcie zegarom, czas wymyli je dla zabawy. Wojciech Bartoszewski',
'W yciu mona liczy tylko na siebie, ale i tego nie radz. Tristan Bernard'
);
$iLosowa = rand(0, count($aSentencje) - 1);
$this->sSentencjaNaDzis = $aSentencje[$iLosowa];
}
}

Analiz przykadu rozpocznij od nagówka klasy. Zostaa ona nazwana sentencjeCompo
´nent i wyprowadzona z klasy sfComponent (klasa bazowa dla pojedynczych akcji).
Symfony wymusza na Tobie stosowanie odpowiednich konwencji. Jeeli chcesz utworzy pojedynczy komponent sentencje, musisz zapisa go w pliku o nazwie sencje
Component.class.php, klas za musisz nazwa sentencjeComponent.
Dalsza cz kodu jest raczej atwa do zrozumienia. Tworzysz tablic sentencji. Nastpnie
losujesz numerek dla sentencji, któr naley pokaza w widoku. Wylosowan sentencj
przypisujesz do zmiennej, która w widoku bdzie dostpna pod nazw $sSentencjaNa
´Dzis. Warto zauway w tym miejscu, e w normalnych warunkach sentencja mogaby
by losowana z bazy danych.
W kolejnym kroku musisz utworzy partial, który bdzie powizany z komponentem.
Zadanie jest naprawd proste. W katalogu templates utwórz plik o nazwie _sentencje.php.
Poniej znajdziesz jego zawarto :
<div><?php echo $sSentencjaNaDzis?></div>

Prawda, e proste?! Powyszy kod wymaga tylko jednego komentarza. W tego typu
partialach moliwy jest dostp do zmiennych komponentu — oczywicie do zmiennych
poprzedzonych $this. Czy nie jest to znajome? Otó, komponent do swojego partiala
ma si tak jak akcja do swojego widoku.
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Ostatnie zadanie polega na wywoaniu komponentu w szablonie zamowieniaSuccess.
Pocztkowy kod:
<p class="header">
Zamówienia indywidualne
<?php echo image_tag('wizytowki/ul_dot.gif', 'class="fl"') ?>
Rok 2006
</p>

musisz zastpi poniszym:
<p class="header">
<?php include_component( 'elementy_widoku', 'sentencje' ); ?>
</p>

Za pomoc instrukcji include_component doczamy do szablonu kod wygenerowany
przez komponent. Zwró uwag na to, e include_component wymaga dwóch argumentów. Pierwszy jest nazw moduu, w którym zapisany jest komponent, drugi za nazw
komponentu, który naley doczy .
Na koniec przejd do przegldarki i odwie kilka razy zawarto okna. Sentencja na
pocztku okna z treci powinna si losowo zmienia .
Komponent to mdrzejsza wersja partiala, wic moesz równie do niego przekazywa
parametry za pomoc tablicy. Naley j przekaza do funkcji include_component
jako ostatni argument. Kada zmienna przekazana w ten sposób dostpna jest
poprzez $this->{nazwa_zmiennej}.

Krótkie podsumowanie
Na pocztku komponenty mog Ci si wyda nieco dziwne. Zapewniam jednak, e po
krótkim czasie korzystania z nich docenisz ich zalety. Poniej znajdziesz kilka bardzo
wanych regu dotyczcych komponentów:
 Komponent dodawany jest za pomoc instrukcji include_component. Wymaga

ona dwóch parametrów: nazwy moduu i nazwy komponentu.
 Zachowanie konwencji nazewniczej pozwala komponentowi uy waciwego

partiala do wizualizacji wyników.
 Do partiala zwizanego z komponentem mona przekazywa parametry
za pomoc $this.
 Komponent ma dostp do tych samych obiektów globalnych co akcja.
 Komponenty nie maj sekcji bezpieczestwa oraz metod walidacji (jest to powód

ich szybkoci).
 Komponenty nie mog by wywoywane za pomoc dania, a jedynie przez

aplikacje (w przeciwiestwie do akcji).
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We wszystkich przykadach prezentowanych w poprzedniej czci rozdziau stosowae include_partial lub include_component. Dziaanie ich powoduje wysanie na
wyjcie kodu partiala lub komponentu. Nie zawsze takie zachowanie jest podane.
Wyobra sobie sytuacj, w której partial odpowiada za wygenerowanie formularza.
W dalszej czci formularz moe by umieszczony w jednym z kilku specjalnie do
tego wystylizowanych elementów strony (element szukaj, logowanie itp.). Wynika std,
e formularz nie powinien by od razu wysyany na wyjcie, tylko przechowywany
w jakiej zmiennej do czasu, kiedy aplikacja podejmie decyzj, w którym elemencie
strony naley go umieci. Mam nadziej, e jest to dla Ciebie zrozumiae.
Alternatyw dla uywania include_partial i include_component s funkcje get_
´partial i get_component. Nie powoduj one wysyania na wyjcie kodu utworzonego przez partial. Zamiast tego zwracaj kod jako wyjcie funkcji.

Sloty
Przypomnij sobie sytuacj, kiedy w jednym z wicze nie wida byo treci akcji w layoucie. Poznae wówczas obiekt $sf_data oraz jego metod getRaw. Metoda ta wymaga
jednego parametru, który okrela, jakie dane chcesz wywietli . Co jednak w sytuacji,
kiedy takich miejsc na stronie jest wicej?
Koncepcja slotów pozwala zafiksowa w layoucie pewne miejsca i przypisa do nich
nazw. Dane produkowane przez akcje mog by przekazywane do jednego z takich
miejsc (slotu). Poniewa kady slot ma wasn, unikatow nazw, dane zawsze trafi we
waciwe miejsce.
Moesz traktowa slot jako pewn zmienn globaln, dla której dane generowane s przez
partiale i komponenty. Warto przeznaczona dla slotu utrzymywana jest globalnie, wic
moe by okrelana w dowolnym elemencie widoku. Przy czym wane jest, eby pamita o tym, e:
 layout jest generowany na kocu (wzorzec dekoratora),
 partiale i komponenty wykonywane s w miejscach, w których si do nich

odwoujemy.
Z powyszych punktów wynika, e layout zawsze otrzymuje dla slotów najbardziej
aktualne dane.

wiczenie 4.14
Utwórz modu o nazwie sloty oraz layout o nazwie wizytowki_sloty. Layout musi by
domylny dla caego moduu. Ponadto dodaj do layoutu dwa sloty: na tre oraz na pasek
nawigacyjny. Dziaanie slotów przetestuj za pomoc akcji zamowienie.
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Rozwizanie
Utworzenie moduu oraz layoutu pozostawiam Tobie jako wiczenie powtórzeniowe.
Równie konfiguracj domylnego layoutu potraktuj jako odwieenie wczeniej poznanych wiadomoci.
Zacznij od dodania do nowego layoutu wymaganych slotów. Odszukaj w kodzie linijk:
<p class="bc"><a href="">Strona gówna</a> / <a href="">Zamówienia indywidualne</
´a> / <a href="">Rok 2006</a></p>

i zamie j na:
<p class="bc">
<?php include_slot( 'nawigator' ); ?>
</p>

W ten sposób umiecie w layoucie slot o nazwie nawigator. W dalszej czci dowiesz
si, w jaki sposób akcje mog umieszcza w tym slocie swoje dane.
Kolej na drugi slot. Znajd kod:
<?php echo $sf_data->getRaw('sf_content'); ?>

i zamie go na:
<?php include_slot( 'tresc_akcji' ); ?>

Teraz musisz sprawdzi , czy sloty dziaaj. W tym celu utwórz w module slot akcj
o nazwie zamowienia. Umie w jej widoku poniszy kod:
<p class="header">
<?php include_component( 'elementy_widoku', 'sentencje' ); ?>
</p>
<p class="hr"></p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<p>Tre akcji</p>
<?php include_partial('elementy_widoku/oferta'); ?>
<p class="hr"></p>
<?php
include_partial( 'elementy_widoku/lista', array( 'aTablicaElementow' => $aOferta) );
?>

Zwró uwag na sposób wykorzystania partiala napisanego w czci moduu elementy_
´widoku. Zgodnie z tym, co moge przeczyta wczeniej, nazw moduu podajemy przed
nazw partiala. Ponadto do partiala przekazywany jest parametr aTablicaElementow.
Zwró uwag, e zmienna $aOferta, jak jest on inicjalizowany, nie istnieje. Z tego
powodu dodaj do akcji zamowienia poniszy kod:
$this->aOferta = array(
'wizytówki',
'kalendarze',
'prospekty'
);
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Teraz moesz ju wywoa danie, wprowadzajc do przegldarki adres:
http://127.0.0.1/widok.php/sloty/zamowienia
Jaki to daje efekt? Daleki od oczekiwanego. Co wic jest nie tak? Otó dodae do
layoutu sloty, ale nie umiecie o tym w akcji ani sowa. Teraz musisz to zmieni .
W pierwszej linijce widoku zamowieniaSuccess dodaj instrukcj:
<?php slot('tresc_akcji'); ?>

Instrukcja informuje Symfony, e wszystkie dane od tej pory nale do slotu o nazwie
tresc_akcji. W ostatniej linijce widoku dodaj:
<?php end_slot(); ?>

Ta instrukcja informuje Symfony, e zapisywanie danych do slotu naley zakoczy .
Spróbuj ponownie uruchomi danie. I jak poszo tym razem? Lepiej? O wiele! Brakuje
jednak jeszcze jednego elementu. Paska nawigacyjnego. Na pocztku widoku akcji dodaj
poniszy kod:
<?php slot('nawigator'); ?>
<a href="">Strona gówna</a> /
<a href="">Zamówienia indywidualne</a> /
<a href="">Rok 2006</a>
<?php end_slot(); ?>

Jak widzisz, kod zaczyna si od informacji, e rozpoczynaj si dane przeznaczone dla
slotu nawigator. Potem nastpuje kilka znaczników hiperczy, po nich za informacja,
e s to ju wszystkie dane dla slotu. Odwie stron i zobacz, czy dane umieszczone s
we waciwym miejscu. Bingo!
Na koniec rzu okiem na cae wiczenie. Poznae w nim kilka bardzo wanych tajników
Symfony. Po pierwsze, layout moe zawiera wiele slotów. Po drugie, w widoku akcji
moesz przesya dane do tylu slotów, ilu wymaga funkcjonalno serwisu.
Co si dzieje z poleceniami HTML/PHP wywoywanymi w widoku poza obszarem dziaania slotu? Po wywoaniu dania nigdy nie bd one widoczne. Potraktuj to jako wiczenie do samodzielnego wykonania.

Krótkie podsumowanie
Pracujc ze slotami, musisz pamita o kilku bardzo istotnych rzeczach. Oto najwaniejsze z nich:
 Dane do slotów mona przekazywa z kadego elementu widoku (komponent,

partial, szablon).
 Kod wykonywany midzy pomocnikami slotu (slot, end_slot) ma dostp do tych

samych zmiennych, co element piszcy do slotu.
 Wynik slotu umieszczany jest automatycznie w obiekcie odpowiedzi (response)

i nie jest pokazywany w szablonie.
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 Wywietlanie zwartoci slotu nastpuje dopiero podczas wywoania funkcji
include_slot, zawierajcej jego nazw.

Zapamitaj te reguy, poniewa uatwi Ci programowanie w Symfony.

Konfiguracja
Tworzenie szablonów widoków uwzgldnia fakt, e graficy zwykle nie znaj jzyków
programowania. Z tego wzgldu projektanci Symfony wydzielili folder template na
wszystkie pliki prezentujce dane. Przykadowa struktura aplikacji wyglda wic jak
na listingu:
projekt/
apps/
aplikacja/
templates/ //layouty dla aplikacji
modules/
modu1/
templates/ //elementy widoku dla moduu 1
modu2/
templates/ //elementy widoku dla moduu 2
modu3/
templates/ //elementy widoku dla moduu 3

Wszystkie elementy widoku mona sklasyfikowa w dwóch grupach: te, które generuj
cz prezentacyjn, oraz pozostae. Do pozostaych zalicza si znaczniki meta, tytu
strony, pliki css, pliki js itp. Elementy nalece do tej grupy moesz bez problemu konfigurowa za pomoc plików view.yml oraz obiektu odpowiedzi (jest instancj klasy
sfWebResponse). W tej sekcji poznasz obie metody.

Pliki view.yml
Aplikacja oraz moduy mog posiada wasny plik view.yml. Plik konfiguracyjny dla
aplikacji tworzony jest automatycznie, pliki za konfiguracyjne dla moduów musisz
utworzy rcznie, jeli ich potrzebujesz. Zwró uwag na to, e kady modu zawiera
pusty katalog config. Katalog ten jest waciwym miejscem dla pliku view.yml okrelajcego parametry dla moduu. Poniej ogólny schemat pliku:
akcja1Success:
opcja1: warto1
opcja2: warto2
akcja2Success:
opcja1: warto1
opcja2: warto2
akcja1Error:
opcja1: warto1
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Na powyszym schemacie moesz zauway kilka istotnych prawidowoci. Po pierwsze,
parametry konfiguracyjne okrela si dla konkretnego szablonu widoku. Po drugie,
konfigurowa moesz dowolne typy szablonów. Nie ma znaczenia, czy jest to widok sukcesu, bdu, czy moe te jaki inny.
O czym jeszcze warto wiedzie ? Jeeli chcesz ustawi pewien parametr dla wszystkich
szablonów w module, moesz uy sekcji all. Wyglda to mniej wicej tak:
all:
parametr: warto

Jako przykad wykonaj nastpne wiczenie.

wiczenie 4.15
Dla wszystkich widoków w module sloty zmie tytu strony na Sloty Wizytówki.
Rozwizanie
Otwórz do edycji plik view.yml zapisany w katalogu config nalecym do moduu sloty.
Do sekcji all dodaj ponisze linijki:
metas:
title: Sloty Wizytówki

Pamitaj o spacjach oraz o wyczyszczeniu keszu. Przetestuj wynik w przegldarce.

Kaskada plików konfiguracyjnych
Jak widzisz, plików konfiguracyjnych moe by w jednej aplikacji cakiem sporo.
Zasadne jest wic pytanie, jaki bdzie efekt, jeeli ta sama opcja zostanie zadeklarowana w rónych miejscach? eby to zrozumie , musisz wiedzie , w jakiej kolejnoci
Symfony przetwarza pliki oraz dyrektywy.
1. Wczytywany jest plik z katalogu config dla caej aplikacji.
2. Wczytywany jest plik z katalogu config umieszczonego w module.
3. Sekcja all dla moduu nadpisuje ustawienia z aplikacji.
4. Sekcje dla widoków w pliku moduu nadpisuj wczeniej ustawione wartoci
w pliku aplikacji oraz sekcji all.

Reguy s wic jasne. Jeeli masz jeszcze jakie wtpliwoci, przeczytaj poniszy
przykad.
Zaómy, e masz dwa pliki konfiguracyjne: jeden dla aplikacji i jeden dla moduu. Plik
dla aplikacji zawiera ponisze dyrektywy:
default:
metas:
title:
description:

Superwizytówki na kad kiesze
Tanie wizytówki dla firm.
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language:
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wizytówki, tanie wizytówki
pl

Plik moduu równie okrela cz tych samych dyrektyw i jest przedstawiony poniej:
all:
metas:
title:
Wizytówki dla Ciebie
description: Wizytówki na kad okazj.
ofertaSuccess:
metas:
title:
Wizytówki w naszej ofercie

Pytanie, które naley teraz zada , brzmi: jakie bd wartoci parametrów title, descrip
´tion oraz language dla widoku akcji oferta? Na pocztek przyjrzyj si parametrowi
title. Okrelasz warto dla aplikacji, która nastpnie zostaje nadpisana przez warto
podan w sekcji all moduu. Na koniec dyrektywa jest jeszcze nadpisana przez parametry okrelone dla widoku ofertaSuccess. Wniosek nie moe by inny: warto parametru title jest równa "Wizytówki w naszej ofercie".
Tak sam analiz przeprowad teraz dla dyrektywy description. Aplikacja ustawia
dla niej warto "Tanie wizytówki dla firm.". Nastpnie warto nadpisywana jest przez
modu. Poniewa w sekcji ofertaSuccess nie okrelono wartoci dla description, warto kocowa parametru jest równa "Wizytówki na kad okazj.".
Na koniec parametr language. Jest on ustawiany tylko przez aplikacj, wic jego warto we wszystkich widokach moduu jest równa pl. Równie w widoku akcji oferta.

Obiekt Response
Podstawowa rónica midzy plikiem view.yml a obiektem odpowiedzi jest taka, e
obiektu mona uywa w akcjach. Czasami uatwia to znacznie proces konfiguracji
oraz zdecydowanie rozszerza jej moliwoci.
Na co pozwala obiekt odpowiedzi? Zastosowa ma bardzo wiele. Za jego pomoc
moesz zmieni tytu strony, zawarto znaczników meta, ustawi ciasteczka itp. Poznasz
go lepiej, realizujc kolejne zadania.
Na pocztek utwórz w aplikacji widok modu response. Wycz dekorowanie layoutem
dla wszystkich szablonów widoku w module.

wiczenie 4.16
Utwórz akcj ciasteczko. Zadaniem akcji jest przesanie do klienta ciasteczka moje_
´ciasteczko. Nastpnie sprawd za pomoc akcji pobierzCiasteczko, czy operacja
zostaa wykonana poprawnie.
Rozwizanie
Zacznij od akcji ciasteczko. Poniej znajdziesz przykadowy kod:
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public function executeCiasteczko() {
$oResponse = $this->getResponse();
$oResponse->setCookie('moje_ciasteczko','szarlotka_babci', time()+3600);
return sfView::HEADER_ONLY;
}

Na pocztku pobierasz referencj do obiektu Response. Za pomoc metody setCookie
ustawiasz nazw ciasteczka, jego warto oraz termin wanoci. Na koniec informujesz,
e akcja przesya jedynie nagówki i nie potrzebuje widoku.
Kolej na pobieranie ciasteczka. Wprowad do pliku akcji poniszy kod:
public function executePobierzCiasteczko() {
$this->sCiasteczko = $this->getRequest()->getCookie('moje_ciasteczko');
}

Ciasteczko przesyane jest przez przegldark w daniu klienta. Z tego wzgldu dostp
do niego uzyskujesz za pomoc obiektu dania (Request). Jak widzisz, wystarczy jedynie skorzysta z metody getCookie i po sprawie.
Musisz ju tylko utworzy widok dla akcji pobierzCiasteczko. Moe on wyglda jak
na listingu poniej:
<?php
echo 'pyszne to ',$sCiasteczko,'<br />';
?>

Jak widzisz, jest on bardzo prosty.
Na koniec musisz wykona testy. W tym celu wywoaj danie:
http://127.0.0.1/widok.php/response/ciasteczko
Nastpnie sprawd wynik dziaania pod adresem:
http://127.0.0.1/widok.php/response/pobierzCiasteczko
Na ekranie powiniene zobaczy warto ciasteczka.
Pamitaj, e ciasteczko nie jest widoczne w daniu, które wywouje metod set
´Cookie. To danie przesya do przegldarki informacj, e naley je utworzy.
Dopiero przy kolejnym daniu przegldarka uwzgldni ciasteczko i przele je do
serwera.

Sterowanie sekcj meta poprzez obiekt odpowiedzi
Obiekt odpowiedzi umoliwia równie dodawanie wpisów dla sekcji meta. Takie podejcie ma co najmniej dwie zalety. Po pierwsze, nie wymaga czyszczenia pamici podrcznej. Po drugie, konfiguracj okrelasz za jednym zamachem dla wszystkich widoków
akcji. Moe by to bardzo przydatne.
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wiczenie 4.17
Utwórz akcj meta (pamitaj o pustym widoku). Dla akcji ustaw layout wizytowki_sloty
oraz okrel wszystkie dodatkowe parametr takie jak pliki CSS, tytu itp.
Rozwizanie
Zadanie musisz zrealizowa , korzystajc z klasy sfWebResponse. Poniej proponowany
kod akcji:
public function executeMeta() {
$this->setLayout('wizytowki_sloty');
$oResponse = $this->getResponse();
$oResponse->addMeta('robots', 'NONE');
$oResponse->addMeta('keywords', 'wizytówki');
$oResponse->setTitle('Wizytówki na kad kiesze ');
$oResponse->addStyleSheet('wizytowki.css');
$oResponse->addJavaScript('brak.js');
}

Na pocztku za pomoc setLayout okrelasz, jak powinien by dekorowany kod akcji.
W nastpnych instrukcjach pobierasz referencj do obiektu odpowiedzi i przy jej uyciu
okrelasz sowa kluczowe (keywords), sposób indeksacji strony w wyszukiwarkach
(robots), tutu oraz dodajesz pliki zewntrzne: wizytowki.css i brak.js.
Wpisz w pasku adresu tekst:
http://127.0.0.1/widok.php/response/meta
Jeeli na ekranie pojawi si layout, oznacza to, e zadanie wykonae poprawnie.
O czym musisz jeszcze wiedzie ? Metody obiektu odpowiedzi nadpisuj ustawienia
plików konfiguracyjnych. Nagówki odpowiedzi (na przykad ciasteczka) s przysyane
tak póno, jak to tylko moliwe.
Wszystkie metody set maj swoje odpowiedniki get. Zwracaj one biec warto
danego elementu.

Pliki zewntrzne
Praktycznie kada strona korzysta z zewntrznych plików CSS. Niektóre strony (jest ich
coraz wicej) korzystaj z plików JS. Musisz wic wiedzie , jak poradzi sobie w sytuacji, kiedy takie pliki trzeba doczy do stron projektu.
Na pocztek utwórz w akcji widok modu o nazwie pliki_zewnetrzne. W tym module
bdziesz wykonywa wszystkie biece wiczenia.
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Pliki CSS i JS
Na pocztek proponuj krótkie przypomnienie. We wczeniejszych sekcjach tego rozdziau doczye do wyniku pliki CSS za pomoc pliku view.yml (sekcja stylesheets)
oraz obiektu Response. W jednym z ostatnich przykadów doczae równie pliki JS.
Rónica w doczaniu polega jedynie na tym, e dla plików JavaScript uywasz sekcji
javascripts oraz metody addJavaScript.
Pamitaj, e pliki ze stylami i skryptami musz by dostpne publicznie. Z tego
wzgldu musisz je umieszcza w katalogu web/css oraz web/js.

Doczanie plików nie jest jedynym zadaniem, przed jakim staniesz, realizujc komercyjne projekty. Bardzo czsto bdziesz musia pewne pliki usun po to, eby nie kolidoway z innymi. Do takich kolizji moemy zaliczy nadpisywanie regu CSS, zadeklarowanie funkcji o tej samej nazwie itp.
Przyjrzyj si poniszemu plikowi view.yml:
all:
layout: sezonowy_slot
stylesheets: [wizytowki, s1, s2, s3, s4]

Wszystkie akcje w module bd dekorowane layoutem sezonowy_slot. Ponadto do
wyniku zostan doczone cztery pliki CSS o nazwach wizytowki, s1, s2, s3 i s4. Na
razie wszystko jest w jak najlepszym porzdku. Zaómy jednak, e w module jest
akcja o nazwie specjalna, która potrzebuje dodatkowego pliku s5. Niestety, plik ten
koliduje z plikami s1 i s3. Co w takim wypadku naleaoby zrobi ? Zerknij na ponisz
konfiguracj:
all:
layout: sezonowy_slot
stylesheets: [wizytowki, s1, s2, s3, s4]
specjalnaSuccess:
stylesheets: [-s1, -s3, s5]

Okazuje si, e wykluczanie plików z widoku akcji nie jest zbyt trudne. Wystarczy przed
nazw, któr chcesz wykluczy , doda znak minus.

Manipulowanie kolejnoci doczanych plików
Z punktu widzenia regu CSS kolejno plików ma ogromne znaczenie. Reguy, które
wystpuj w najdalej (wzgldem pocztku kodu) dodanych plikach nadpisuj te, które
byy wczeniej (poczytaj o kaskadzie stylów). Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom
uytkownika, Symfony dostarcza pewnych narzdzi do manipulowania kolejnoci
plików.
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wiczenie 4.18
Dodaj do moduu akcj kolejnosc_plikow. Dla akcji wyklucz styl s1, dodaj na pocztek
listy plik pierwszy oraz na koniec plik ostatni.
Rozwizanie
Dopisz do pliku view.yml ponisze dyrektywy:
kolejnoscPlikowSuccess:
stylesheets: [-s1, pierwszy: {position: first}, ostatni: {position: last}]

Wnioski powinny nasun Ci si nasun same. Otó po nazwie pliku moesz wpisa
znak dwukropka. Oznacza on, e wystpi jeszcze sekcja opcji dla pliku. Sekcja zaznaczana jest za pomoc nawiasów klamrowych. W obu sekcjach uyto tylko jednej opcji
o nazwie position. Moe ona przyj dwa parametry:
 first — dodaj plik na pocztku listy,
 last — dodaj plik na kocu listy.

Nie jest to doskonae narzdzie i nadaje si gównie do prostych przetasowa. Bardzo
czsto, kiedy zmiany w kolejnoci s znaczce, dodaj do pliku konfiguracyjnego wpis
podobny do tego poniej:
stylesheets: [-*, pierwszy, wizytowki, s2, s3, s4, ostatni]

Za pomoc acucha -* okrelasz, e naley usun wszystkie pliki z listy, a nastpnie
podajesz prawidow kolejno plików.

Okrelanie medium
Musisz pamita , e zaoenia projektu mog przewidywa stylizacj strony dla wicej
ni jednego medium. W takiej sytuacji naley utworzy kilka plików CSS reprezentujcych zaoone w projekcie media. W jaki sposób moesz potem w Symfony okreli ,
który plik reprezentuje jakie medium? Wykonaj ponisze wiczenie.

wiczenie 4.19
Z zaoenia projektu wynika, e strona generowana przez akcj media ma by dostpna
dla standardowego monitora, drukarki oraz palmtopa. Utwórz w pliku konfiguracyjnym
wpis, który pozwoli uzyska ten efekt.
Rozwizanie
Otwórz do edycji plik view.yml i dodaj do niego ponisze wpisy:
mediaSuccess:
stylesheets: [mon: {media: screen}, druk: {media: print}, palm: {media: palmtop} ]

Jak widzisz, w rozwizaniu równie uyto sekcji opcji. Tym razem potrzebna dyrektywa
to media. Wykorzystae tutaj trzy wartoci dla tego parametru:
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 screen — ekran monitora,
 print — drukark,
 palmtop — palmtop.

Uruchom akcj w okienku przegldarki, zajrzyj do kodu strony i upewnij si, e media
zostay poprawnie dodane. Pamitaj równie o wyczyszczeniu pamici podrcznej.

Komponenty slotowe
Komponent slotowy jest skrzyowaniem slotu i komponentu. Pozwala on Tobie na pisanie
komponentów, które bd automatycznie wstawiane w pewnym miejscu layoutu czy
te innego elementu widoku. Jak do tej pory, brzmi znajomo. W zasadzie opisaem dziaanie komponentu. Jaka jest wic rónica midzy komponentem i komponentem slotowym? Otó komponent slotowy jest komponentem przypisanym do slotu. Mona go
w dowolny sposób konfigurowa . Wyobra sobie tak sytuacj. Masz w aplikacji dwa
odrbne moduy. Kady z nich posiada wasne menu. Menu powinno pojawia si w tym
samym miejscu (zamiast poprzedniego). Mógby uy do wykonania zadania moduu
i umieci w nim logik generujc poprawny kod. Mógby te utworzy slot i umieszcza w nim poprawne menu z poziomu szablonu. Oczywicie musiaby to zrobi w kadej akcji nalecej do moduu. Jedno i drugie rozwizanie mnie nie zadowala. Wszystkie
pozostae równie ;). W tym miejscu zdecydowanie najlepiej byoby uy komponentów slotowych. Mechanizm dziaa mniej wicej tak. Tworzysz dwa komponenty menu.
Tworzysz komponentowy slot w layoucie. Na poziomie moduu okrelasz, który modu
generuje kod dla slotu. Wicej wyjanie w poniszym wiczeniu. Przed wykonaniem
wiczenia utwórz modu komponent_slotowy.

wiczenie 4.20
Utwórz komponent slotowy o nazwie menu_slotowe. Nastpnie utwórz dwa komponenty
o nazwach menuProfil i menuZalogowany. Jeeli uytkownik wywoa akcj profil, powinien zobaczy kod wygenerowany przez menuProfil. Z drugiej strony, jeeli uytkownik wywoa akcj zalogowany, powinien zobaczy kod wygenerowany przez menuZa
´logowany.
Rozwizanie
Na pocztek sprawy zwizane z layoutem. Utwórz kopi layoutu wizytowki_sloty
i nazwij j wizytowki_komponent_slotowy. Skonfiguruj cay modu komponent_slotowy tak,
eby korzysta on z tego wanie layoutu. Nastpnie utwórz dwie puste akcje profil
i zalogowany. Dla akcji utwórz równie dwa puste szablony sukcesu.
Zadania wstpne zakoczone, moesz przystpi do kolejnych kroków. Na pocztek
utwórz komponent menuProfil. Poniej znajduje si jego kod:
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class menuProfilComponent extends sfComponent {
public function execute() {
$this->aProfil = array(
array('ustawienia','profil/ustawienia'),
array('dane osobowe','profil/dane')
);
}
}

Komponent zawiera jedynie tablic pozycji menu. Poniej znajdziesz kod partiala poczonego z tym komponentem:
<ul class="fl">
<?php
foreach( $aProfil as $aPozycja ) {
echo '<li>', link_to( '<span>' . $aPozycja[0] . '</span>',
´$aPozycja[1]),'</li>';
}
?>
</ul>

Jedynym zadaniem kodu jest wygenerowanie HTML-a obrazujcego pozycje menu.
Drugi komponent menuZalogowany znajdziesz na poniszym listingu:
class menuZalogowanyComponent extends sfComponent {
public function execute() {
$this->aZabezpieczone = array(
array('poczta','zabezpieczone/poczta'),
array('oceny','zabezpieczone/oceny')
);
}
}

Jak widzisz, kod jest niemal identyczny. Róni si tylko pozycjami menu. Partial dla tego
komponentu przedstawiony jest poniej:
<ul class="fl">
<?php
foreach( $aZabezpieczone as $aPozycja ) {
echo '<li>', link_to( '<span>' . $aPozycja[0] . '</span>',
´$aPozycja[1]),'</li>';
}
?>
</ul>

I tym razem nie róni si za bardzo od poprzedniego. Inna jest jedynie tablica, z której
pochodz pozycje.
Kolej na edycj layoutu. Znajd w kodzie element div o identyfikatorze równym right_
´menu. Przed jego znacznikiem zamykajcym dodaj kod:
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<?php echo image_tag('wizytowki/right_menu_top.jpg', 'class="fl"') ?>
<?php echo include_component_slot( 'menu_slotowe' ); ?>
<?php echo image_tag('wizytowki/right_menu_bottom.jpg', 'class="fl"') ?>
<div class="cl"></div>

Najwaniejsza na listingu jest pogrubiona linijka. To wanie w niej okrelasz, gdzie ma
by doczony komponent slotowy. Ponadto musi on by konfigurowany przy uyciu
dyrektywy menu_slotowe. Wicej na ten temat przeczytasz za chwil.
Utwórz dla moduu plik view.yml. Wprowad do niego poniszy tekst:
all:
layout: wizytowki_komponent_slotowy
stylesheets: [wizytowki]
components:
menu_slotowe: []
profilSuccess:
components:
menu_slotowe: [komponent_slotowy, menuProfil]
zalogowanySuccess:
components:
menu_slotowe: [komponent_slotowy, menuZalogowany]

Na pocztek zwró uwag na sekcj all. Pojawia si w niej dyrektywa components.
W sekcji dla komponentów okrelie, e komponent menu_slotowe jest wyczony.
W jaki sposób? Podae jako warto nawiasy kwadratowe []. Oznaczaj one, e komponent slotowy ma by wyczony.
W sekcjach konfigurujcych widoki ponownie uye dyrektywy component. Tutaj tak
naprawd uwidacznia si sia, która drzemie w poczeniu komponentu i slotu. Otó dla
widoku profilSuccess podae, e komponent menu_slotowe pochodzi z moduu kompo
´nent_slotowy i jest nazwany menuProfil. Podobnie jak widok zalogowanySuccess,
komponent menu_slotowe pochodzi z moduu komponent_slotowy i jest nazwany menu
´Zalogowany. atwo zauway , e konfiguracja wymaga podania dwóch wartoci:
nazwy moduu, w którym zapisany jest komponent generujcy kod, oraz nazwy komponentu. Kod HTML wygenerowany przez odpowiedni komponent wstawiany jest
w layoucie w miejsce metody include_component_slot('menu_slotowe').
Czas na testy. Wyczy pami podrczn i wywoaj ponisze dania:
http://127.0.0.1/nauka_symfony/web/widok.php/komponent_slotowy/zalogowany
http://127.0.0.1/nauka_symfony/web/widok.php/komponent_slotowy/profil
Jeeli wszystko wykonae poprawnie, kade danie powinno mie swoje wasne menu.
Na rysunku 4.4 moesz zobaczy zrzut ekranowy menu dla akcji profil.
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Rysunek 4.4.
Menu uwzgldniajce
komponent menuProfil

Podsumowanie
Zaprezentowane w tym rozdziale przykady nie wyczerpuj zagadnie zwizanych
z widokami Symfony. Stanowi jednak bardzo mocne podstawy i pozwalaj na rozpoczcie przygody z bardziej wymagajcymi projektami.
O czym moge przeczyta w tej czci:
 pomocniki widoków,
 instalowanie i konfigurowanie layoutu,
 elementy widoku takie jak partiale, komponenty, komponenty slotowe,
 uywanie slotów,
 konfiguracja przy uyciu view.yml oraz obiektu Response,
 zasoby zewntrzne.

