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Usïugi i procedury
nasïuchowe
W rozdziale tym znajduje siÚ opis podstawowych wiadomoĂci na temat systemu Symfony2.
Najwaĝniejszym pojÚciem jest usïuga (ang. service). W istocie wiÚksza czÚĂÊ samego systemu
jest wielkim zbiorem gotowych do uĝywania usïug. Na przykïad po zainstalowaniu systemu
moĝna przejĂÊ w konsoli do katalogu gïównego projektu i wpisaÊ polecenie php app/console
container:debug, aby wyĂwietliÊ listÚ wszystkich aktualnie zdefiniowanych w aplikacji usïug.
JeĂli to zrobisz, dowiesz siÚ, ĝe nawet jeszcze przed rozpoczÚciem pracy masz do dyspozycji
prawie 200 usïug. Polecenie php app/console container:debug <nazwa_usïugi> zwraca informacje o wybranej usïudze; przyda siÚ ono wielokrotnie w trakcie studiowania tej ksiÈĝki.

Usïugi
Usïuga jest konkretnym egzemplarzem jakiejĂ klasy. Gdy programista uĝywa, powiedzmy, doctrine, np. $this->get('doctrine'); w kontrolerze, znaczy to, ĝe korzysta z usïugi. Ta usïuga jest
egzemplarzem klasy Doctrine EntityManager, którego nigdy nie trzeba tworzyÊ samodzielnie. Kod
potrzebny do jego utworzenia jest doĂÊ skomplikowany, poniewaĝ wymaga poïÈczenia z bazÈ
danych, pewnych parametrów konfiguracyjnych itd. Gdyby ta usïuga nie byïa juĝ zdefiniowana, trzeba by tworzyÊ takie egzemplarze samodzielnie. Gdyby zaszïa koniecznoĂÊ zrobienia
tego w kaĝdym kontrolerze, kod aplikacji staïby siÚ zagmatwany i trudny w obsïudze.
Oto kilka z domyĂlnych usïug dostÚpnych w Symfony2:
Q czytnik adnotacji,
Q Assetic — biblioteka do zarzÈdzania zasobami,
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Q dyspozytor zdarzeñ,
Q fabryka widĝetów formularza i formularzy,
Q jÈdro i skïadnik HttpKernel Symfony2,
Q monolog — biblioteka obsïugi dzienników,
Q ruter,
Q Twig — silnik szablonów.

W systemie Symfony2 bardzo ïatwo tworzy siÚ nowe rozszerzenia. JeĂli Twój kontroler bardzo
siÚ rozrósï i trudno nad nim zapanowaÊ, dobrym sposobem jego poprawienia i uproszczenia
jest przesuniÚcie czÚĂci kodu do usïug. WiÚkszoĂÊ usïug to obiekty singletonowe, czyli mogÈce wystÚpowaÊ tylko w pojedynczym egzemplarzu.

Usïuga geolokalizacji
Wyobraě sobie aplikacjÚ tworzÈcÈ listy zdarzeñ, które nazwiemy „spotkaniami”. Kontroler
umoĝliwia nam pobranie najpierw adresu IP bieĝÈcego uĝytkownika, sprawdzenie z wykorzystaniem tego IP lokalizacji tego uĝytkownika oraz wyĂwietlenie spotkañ w promieniu 50 kilometrów. Aktualnie caïy kod znajduje siÚ w kontrolerze. Na razie jeszcze kontroler ten nie jest
zbyt dïugi — zawiera jednÈ metodÚ i caïa klasa zajmuje jakieĂ 50 wierszy kodu. Ale z czasem
dodamy wiÚcej kodu, aby na przykïad móc wyĂwietlaÊ tylko ulubione spotkania uĝytkownika
albo takie, w których uĝytkownik braï udziaï najczÚĂciej. Gdy poïÈczy siÚ te wszystkie informacje i doda skomplikowane obliczenia majÈce na celu znalezienie najodpowiedniejszych
spotkañ dla danego uĝytkownika, kod moĝe rozrosnÈÊ siÚ do niebotycznych rozmiarów!
Ten prosty problem moĝna rozwiÈzaÊ na kilka sposobów. LogikÚ geokodowania moĝna na razie
przenieĂÊ do osobnej metody. BÚdzie to dobre tymczasowe posuniÚcie, ale lepiej myĂleÊ przyszïoĂciowo i przenieĂÊ czÚĂÊ logiki do usïug, do których naleĝy. Aktualnie nasz kod wyglÈda tak:
use Geocoder\HttpAdapter\CurlHttpAdapter;
use Geocoder\Geocoder;
use Geocoder\Provider\FreeGeoIpProvider;
public function indexAction()
{

NarzÚdzia do geokodowania (oparte na doskonaïej bibliotece geokodowania — http://geocoderphp.org/) zainicjujemy przy uĝyciu nastÚpujÈcego kodu:
$adapter = new CurlHttpAdapter();
$geocoder = new Geocoder();
$geocoder->registerProviders(array(
new FreeGeoIpProvider($adapter),
));
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Pobieramy adres IP uĝytkownika:
$ip = $this->get('request')->getClientIp();
// MoĪna teĪ uĪyü domyĞlnego.
if ($ip == '127.0.0.1') {
$ip = '114.247.144.250';
}

Pobieramy wspóïrzÚdne i dostosowujemy je przy uĝyciu poniĝszego kodu, aby tworzyïy mniej
wiÚcej kwadrat o boku 50 km:
$result = $geocoder->geocode($ip);
$lat = $result->getLatitude();
$long = $result->getLongitude();
$lat_max = $lat + 0.25; // okoáo 25 km
$lat_min = $lat - 0.25;
$long_max = $long + 0.3; // okoáo 25 km
$long_min = $long - 0.3;

Na podstawie tych wszystkich informacji tworzymy zapytanie:
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$qb = $em->createQueryBuilder();
$qb->select('e')
->from('KhepinBookBundle:Meetup', 'e')
->where('e.latitude < :lat_max')
->andWhere('e.latitude > :lat_min')
->andWhere('e.longitude < :long_max')
->andWhere('e.longitude > :long_min')
->setParameters([
'lat_max' => $lat_max,
'lat_min' => $lat_min,
'long_max' => $long_max,
'long_min' => $long_min
]);

Pobieramy wyniki i przekazujemy je do szablonu:
$meetups = $qb->getQuery()->execute();
return ['ip' => $ip, 'result' => $result,
'meetups' => $meetups];
}

Chcemy siÚ pozbyÊ inicjacji geokodowania. Najlepiej, ĝeby wszystko to odbywaïo siÚ automatycznie, a dostÚp do geokodera odbywaï siÚ za pomocÈ instrukcji $this->get('geocoder');.
SkÈd pobraÊ przykïady kodu?
Pliki z przykïadami kodu ěródïowego moĝna pobraÊ z serwera FTP wydawnictwa Helion pod adresem
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/sym2rf.zip.
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Usïugi moĝna definiowaÊ bezpoĂrednio w pliku config.yml systemu Symfony pod kluczem
services, jak pokazano poniĝej:
services:
geocoder:
class: Geocoder\Geocoder

To wszystko! ZdefiniowaliĂmy usïugÚ, która jest teraz dostÚpna we wszystkich naszych kontrolerach. Teraz nasz kod wyglÈda tak:
// Tworzy klasĊ geokodowania.
$adapter = new \Geocoder\HttpAdapter\CurlHttpAdapter();
$geocoder = $this->get('geocoder');
$geocoder->registerProviders(array(
new \Geocoder\Provider\FreeGeoIpProvider($adapter),
));

Juĝ widzÚ, jak przewracasz oczami i stwierdzasz, ĝe to niewiele pomaga. Jest tak, poniewaĝ
inicjacja geokodera jest nieco bardziej skomplikowana niĝ zwykïe wywoïanie new \Geocoder\
Geocoder(). Konieczne jest utworzenie obiektu innej klasy i przekazanie go jako parametru do
metody. Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe wszystko to moĝna zrobiÊ w definicji usïugi. Wystarczy
tylko jÈ zmodyfikowaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
services:
# Definiuje klasĊ adaptacyjną.
geocoder_adapter:
class: Geocoder\HttpAdapter\CurlHttpAdapter
public: false
# Definiuje klasĊ dostawczą.
geocoder_provider:
class: Geocoder\Provider\FreeGeoIpProvider
public: false
# Klasie dostawczej jest przekazywany adapter jako argument.
arguments: [@geocoder_adapter]
geocoder:
class: Geocoder\Geocoder
# Po inicjacji wywoáujemy na geokoderze metodĊ, aby ustawiü odpowiednie parametry.
calls:
- [registerProviders, [[@geocoder_provider]]]

Ten kod jest juĝ trochÚ dïuĝszy, ale to jest jedyne miejsce, w którym musimy go napisaÊ. Warto
zwróciÊ uwagÚ na parÚ rzeczy:
Q W rzeczywistoĂci zdefiniowaliĂmy trzy usïugi, poniewaĝ nasz geokoder wymaga

egzemplarzy dwóch innych klas.
Q Aby przekazaÊ referencjÚ do usïugi jako argument do innej usïugi, uĝyliĂmy skïadni
@+nazwa_usïugi.
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Q Nie musimy siÚ ograniczaÊ tylko do definicji new Class($argument);. Moĝemy teĝ

wywoïaÊ metodÚ na klasie po utworzeniu jej egzemplarza. Istnieje nawet
moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego ustawiania wïaĂciwoĂci, jeĂli sÈ publiczne.
Q Dwie pierwsze usïugi oznaczyliĂmy jako prywatne, co znaczy, ĝe nie bÚdÈ dostÚpne

w kontrolerach. MogÈ natomiast byÊ wstrzykiwane przez kontener wstrzykiwania
zaleĝnoĂci (ang. dependency injection container — DIC) do innych usïug.
Teraz nasz kod wyglÈda tak:
// Pobiera adres IP uĪytkownika.
$ip = $this->get('request')->getClientIp();
// Albo uĪywa domyĞlnego.
if ($ip == '127.0.0.1') {
$ip = '114.247.144.250';
}
// Sprawdza wspóárzĊdne uĪytkownika.
$result = $this->get('geocoder')->geocode($ip);
$lat = $result->getLatitude();
// ... Reszta kodu pozostaje bez zmian.
W tym przypadku kontrolery rozszerzajÈ klasÚ BaseController, która ma dostÚp do DIC, poniewaĝ
implementuje interfejs ContainerAware. Wszystkie wywoïania $this->get('nazwa_usïugi') sÈ
przekazywane kontenerowi, który konstruuje (w razie potrzeby) i zwraca usïugÚ.

Posuniemy siÚ jeszcze dalej i zdefiniujemy wïasnÈ klasÚ, która bezpoĂrednio bÚdzie pobieraÊ
adres IP uĝytkownika oraz zwracaÊ tablicÚ maksymalnych i minimalnych dïugoĂci i szerokoĂci
geograficznych. Utworzymy nastÚpujÈcÈ klasÚ:
namespace Khepin\BookBundle\Geo;
use Geocoder\Geocoder;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
class UserLocator {
protected $geocoder;
protected $user_ip;
public function __construct(Geocoder $geocoder, Request
$request) {
$this->geocoder = $geocoder;
$this->user_ip = $request->getClientIp();
if ($this->user_ip == '127.0.0.1') {
$this->user_ip = '114.247.144.250';
}
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}
public function getUserGeoBoundaries($precision = 0.3) {
// Sprawdza wspóárzĊdne uĪytkownika.
$result = $this->geocoder->geocode($this->user_ip);
$lat = $result->getLatitude();
$long = $result->getLongitude();
$lat_max = $lat + 0.25; // okoáo 25 km
$lat_min = $lat - 0.25;
$long_max = $long + 0.3; // okoáo 25 km
$long_min = $long - 0.3;
return ['lat_max' => $lat_max, 'lat_min' => $lat_min,
'long_max' => $long_max, 'long_min' => $long_min];
}
}

Konstruktor tej klasy przyjmuje jako argumenty zmienne geocoder i request, a nastÚpnie klasa ta
wykonuje caïÈ pracÚ, którÈ na poczÈtku wykonywaliĂmy w kontrolerze. Podobnie jak wczeĂniej,
klasÚ tÚ zdefiniujemy jako usïugÚ, aby byïa ïatwo dostÚpna w kontrolerach:
# config.yml
services:
#...
user_locator:
class: Khepin\BookBundle\Geo\UserLocator
scope: request
arguments: [@geocoder, @request]

ZwróÊ uwagÚ na definicjÚ zakresu w tym kodzie. DIC ma domyĂlnie dwa zakresy: container
i prototype, do których system dodaje jeszcze trzeci, o nazwie request. W poniĝszej tabeli znajduje siÚ opis róĝnic miÚdzy nimi.
Zakres

Róĝnice

container

Wszystkie wywoïania $this->get('service_name') zwracajÈ ten sam egzemplarz usïugi.

prototype

Wszystkie wywoïania $this->get('service_name') zwracajÈ nowy egzemplarz usïugi.

request

Wszystkie wywoïania $this->get('service_name') zwracajÈ ten sam egzemplarz usïugi
w ĝÈdaniu. Symfony moĝe mieÊ ĝÈdania podrzÚdne (np. zawierajÈce kontroler w Twig).

Z wykonanych dziaïañ odnieĂliĂmy takÈ korzyĂÊ, ĝe usïuga samodzielnie zdobywa wszystkie
potrzebne jej informacje, ale niestety staje siÚ bezuĝyteczna w kontekstach, w których nie ma
ĝÈdañ. GdybyĂmy chcieli utworzyÊ polecenie pobierajÈce wszystkie adresy IP, z którymi ïÈczyï siÚ
uĝytkownik, i wysyïajÈce mu wiadomoĂci o spotkaniach odbywajÈcych siÚ w weekend w jego
okolicy, to ten projekt uniemoĝliwiïby nam uĝycie potrzebnej do tego klasy Khepin\BookBundle\
Geo\UserLocator.
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Jak widaÊ, domyĂlnie usïugi znajdujÈ siÚ w zakresie kontenera, co znaczy, ĝe ich egzemplarz jest tworzony tylko raz, a potem wielokrotnie uĝywany zgodnie z zasadami wzorca projektowego Singleton. Ponadto
naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe DIC nie tworzy wszystkich usïug natychmiast, tylko na ĝÈdanie. JeĂli kod znajdujÈcy
siÚ w innym kontrolerze nie uĝywa usïugi user_locator, to ani ta usïuga, ani ĝadna z usïug, od których
zaleĝy (geocoder, geocoder_provider i geocoder_adapter), nie zostanie utworzona.
Ponadto naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe konfiguracja zapisana w pliku config.yml jest buforowana w Ărodowisku
produkcyjnym, dziÚki czemu definicja tych usïug powoduje minimalny lub wrÚcz zerowy narzut.

Teraz nasz kontroler jest juĝ znacznie prostszy i wyglÈda nastÚpujÈco:
$boundaries = $this->get('user_locator')->getUserGeoBoundaries();
// Tworzy zapytanie do bazy danych.
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$qb = $em->createQueryBuilder();
$qb->select('e')
->from('KhepinBookBundle:Meetup', 'e')
->where('e.latitude < :lat_max')
->andWhere('e.latitude > :lat_min')
->andWhere('e.longitude < :long_max')
->andWhere('e.longitude > :long_min')
->setParameters($boundaries);
// Pobiera informacje o interesujących spotkaniach.
$meetups = $qb->getQuery()->execute();
return ['meetups' => $meetups];

NajwiÚcej miejsca zajmuje zapytanie Doctrine, które ïatwo moĝna przenieĂÊ do klasy repozytorium, aby jeszcze bardziej uproĂciÊ kontroler.
Jak widaÊ na przedstawionym przykïadzie, definiowanie i tworzenie usïug w Symfony2 jest doĂÊ
ïatwe i niezbyt kosztowne. UtworzyliĂmy wïasnÈ klasÚ UserLocator, zamieniliĂmy jÈ w usïugÚ oraz
dowiedzieliĂmy siÚ, ĝe moĝe ona zaleĝeÊ od innych naszych usïug, np. @geocoder. Nie skoñczyliĂmy jeszcze z usïugami ani DIC, poniewaĝ sÈ to podstawowe skïadniki prawie wszystkich
technik zwiÈzanych z rozszerzaniem systemu Symfony2. BÚdzie o nich mowa jeszcze wiele razy
w tej ksiÈĝce i dlatego zanim przejdziemy dalej, koniecznie musimy je dobrze zrozumieÊ.

Testowanie usïug i testowanie przy uĝyciu usïug
JednÈ z wielkich zalet umieszczania kodu w usïugach jest to, ĝe usïugi sÈ po prostu klasami
PHP. DziÚki temu moĝna je szybko testowaÊ. Nie trzeba do tego kontrolera ani DIC. Wystarczy
tylko utworzyÊ atrapy klas geocoder i request.
W folderze test pakietu moĝna utworzyÊ folder o nazwie Geo, w którym bÚdziemy testowaÊ
naszÈ klasÚ UserLocator. Jako ĝe testowana bÚdzie zwykïa klasa PHP, nie trzeba uĝywaÊ klasy
WebTestCase. Wystarczy nam standardowa klasa PHPUnit_Framework_TestCase. Nasza klasa zawiera
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tylko jednÈ metodÚ geokodujÈcÈ adres IP i zwracajÈcÈ zbiór wspóïrzÚdnych okreĂlonych z wyznaczonÈ precyzjÈ. Moĝemy imitowaÊ dziaïanie geokodera przez zwracanie na sztywno ustawionych liczb, dziÚki czemu nie bÚdziemy musieli wykonywaÊ wywoïañ sieciowych, które spowolniïyby nasze testy. Poniĝej znajduje siÚ prosty przypadek testowy:
class UserLocatorTest extends PHPUnit_Framework_TestCase
{
public function testGetBoundaries()
{
$geocoder = $this->getMock('Geocoder\Geocoder');
$result = $this->getMock('Geocoder\Result\Geocoded');
$geocoder->expects($this->any())->method('geocode')>will($this->returnValue($result));
$result->expects($this->any())->method('getLatitude')>will($this->returnValue(3));
$result->expects($this->any())->method('getLongitude')
->will($this->returnValue(7));
$request = $this->getMock
('Symfony\Component\HttpFoundation\Request',
['getUserIp']);
$locator = new UserLocator($geocoder, $request);
$boundaries = $locator->getUserGeoBoundaries(0);
$this->assertTrue($boundaries['lat_min'] == 3);
}
}

Teraz moĝemy sprawdziÊ, czy dziaïa nasza klasa, ale co z resztÈ logiki kontrolera?
Dla kontrolera moĝemy napisaÊ prosty test integracyjny, aby sprawdziÊ, czy na wyrenderowanej
stronie znajdujÈ siÚ informacje o jakichĂ spotkaniach. Ale w niektórych przypadkach podczas
testowania lepiej jest nie wywoïywaÊ zewnÚtrznych usïug ze wzglÚdu na wydajnoĂÊ, wygodÚ
lub po prostu brak takiej moĝliwoĂci. W takiej sytuacji równieĝ moĝna posïuĝyÊ siÚ atrapami
usïug, które bÚdÈ uĝywane w kontrolerze. W naszych testach musimy to zrobiÊ tak:
public function testIndexMock()
{
$client = static::createClient();
$locator = $this->getMockBuilder
('Khepin\BookBundle\Geo\UserLocator')
->disableOriginalConstructor()->getMock();
$boundaries = ["lat_max" => 40.2289, "lat_min" => 39.6289,
"long_max" => 116.6883, "long_min" => 116.0883];
$locator->expects($this->any())->method
('getUserGeoBoundaries')->will($this>returnValue($boundaries));
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$client->getContainer()->set('user_locator', $locator);
$crawler = $client->request('GET', '/');
// Sprawdza, czy strona zawiera oczekiwane informacje o spotkaniach.
}

W kodzie tym utworzyliĂmy atrapÚ klasy UserLocator, która zawsze zwraca te same wspóïrzÚdne.
DziÚki temu mamy wiÚkszÈ kontrolÚ nad tym, co testujemy, i nie musimy dïugo czekaÊ na wywoïanie serwera geolokacyjnego.

Znakowanie usïug
Zapewne podczas uĝywania systemu Symfony spotkaïeĂ siÚ juĝ z oznakowanymi usïugami, np.
przy definiowaniu wïasnych widĝetów formularza albo voterów zabezpieczeñ. Oznakowanymi usïugami sÈ teĝ procedury nasïuchu zdarzeñ, o których bÚdzie mowa w drugiej czÚĂci tego rozdziaïu.
W poprzednich przykïadach utworzyliĂmy usïugÚ user_locator, której dziaïanie zaleĝy od usïugi
geokodowania. Ale uĝytkownika moĝna zlokalizowaÊ na wiele sposobów. Moĝna posïuĝyÊ siÚ
danymi adresowymi z profilu, co jest szybszÈ i dokïadniejszÈ metodÈ niĝ sprawdzanie wedïug
adresu IP. Moĝna teĝ uĝyÊ róĝnych dostawców internetowych, takich jak FreeGeoIp, co zrobiliĂmy w poprzednim kodzie, albo utrzymywaÊ lokalnÈ bazÚ danych geoip. Moĝna nawet wszystkie te techniki zaimplementowaÊ w jednej aplikacji i wypróbowywaÊ je jednÈ po drugiej, zaczynajÈc od najbardziej dokïadnej.
Interfejs dla tego nowego typu geokodera zdefiniujemy nastÚpujÈco:
namespace Khepin\BookBundle\Geo;
interface Geocoder
{
public function getAccuracy();
public function geocode($ip);
}

NastÚpnie zdefiniujemy dwa geokodery przy uĝyciu poniĝszego kodu. Pierwszy z nich opakowuje
istniejÈcy geokoder w nowÈ klasÚ implementujÈcÈ nasz interfejs Geocoder:
namespace Khepin\BookBundle\Geo;
use Geocoder\Geocoder as IpGeocoder;
class FreeGeoIpGeocoder implements Geocoder
{
public function __construct(IpGeocoder $geocoder)
{
$this->geocoder = $geocoder;
}
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public function geocode($ip)
{
return $this->geocoder->geocode($ip);
}

}

public function getAccuracy()
{
return 100;
}

Pierwszy typ geokodera jest skonfigurowany nastÚpujÈco:
freegeoip_geocoder:
class: Khepin\BookBundle\Geo\FreeGeoIpGeocoder
arguments: [@geocoder]

Drugi geokoder za kaĝdym razem zwraca losowÈ lokalizacjÚ:
namespace Khepin\BookBundle\Geo;
class RandomLocationGeocoder implements Geocoder
{
public function geocode($ip)
{
return new Result();
}

}

public function getAccuracy()
{
return 0;
}

class Result
{
public function getLatitude()
{
return rand(-85, 85);
}
public function getLongitude()
{
return rand(-180, 180);
}

}

public function getCountryCode()
{
return 'CN';
}
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Konfiguracja drugiego geokodera wyglÈda tak:
random_geocoder:
class: Khepin\BookBundle\Geo\RandomLocationGeocoder

JeĂli zmienimy konfiguracjÚ naszej usïugi user_locator tak, aby przestawiÊ jÈ na uĝywanie jednego z tych geokoderów, wszystko nam zadziaïa. Ale my chcemy, aby nasza usïuga bez ĝadnych
zmian w jej kodzie mogïa uĝywaÊ wszystkich dostÚpnych metod oraz wybraÊ najbardziej precyzyjnÈ z nich, nawet gdy zostanÈ dodane nowe.
Oznaczymy nasze usïugi przez dodanie znaczników w ich konfiguracjach:
freegeoip_geocoder:
class: Khepin\BookBundle\Geo\FreeGeoIpGeocoder
arguments: [@geocoder]
tags:
- { name: khepin_book.geocoder }
random_geocoder:
class: Khepin\BookBundle\Geo\RandomLocationGeocoder
tags:
- { name: khepin_book.geocoder }

Nie moĝemy ich wszystkich przekazaÊ bezpoĂrednio w konstruktorze klasy, wiÚc dodamy do
klasy UserLocator metodÚ addGeocoder:
class UserLocator
{
protected $geocoders = [];
protected $user_ip;
// Stąd usuniĊto geokoder.
public function __construct(Request $request)
{
$this->user_ip = $request->getClientIp();
}
public function addGeocoder(Geocoder $geocoder)
{
$this->geocoders[] = $geocoder;
}
// Wybiera najodpowiedniejszy geokoder.
public function getBestGeocoder(){/* ... */}
// ...
}

Nie moĝna poinformowaÊ DIC o chÚci dodania oznakowanych usïug tylko przez konfiguracjÚ.
Robi siÚ to w czasie dziaïania kompilatora — podczas kompilacji DIC.
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W przebiegach kompilatora moĝna dynamicznie modyfikowaÊ definicje usïug. Moĝna to wykorzystaÊ dla usïug oznakowanych oraz do tworzenia pakietów wïÈczajÈcych dodatkowe funkcje,
gdy jakiĂ inny pakiet równieĝ jest obecny i skonfigurowany. Oto przykïad wykorzystania
przebiegu kompilatora:
namespace Khepin\BookBundle\DependencyInjection\Compiler;
use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder;
use Symfony\Component\DependencyInjection\Compiler
\CompilerPassInterface;
use Symfony\Component\DependencyInjection\Reference;
class UserLocatorPass implements CompilerPassInterface
{
public function process(ContainerBuilder $container)
{
if (!$container->hasDefinition('khepin_book.user_locator'))
{
return;
}
$service_definition = $container->getDefinition
('khepin_book.user_locator');
$tagged = $container->findTaggedServiceIds
('khepin_book.geocoder');
foreach ($tagged as $id => $attrs) {
$service_definition->addMethodCall(
'addGeocoder',
[new Reference($id)]
);
}
}
}

Po potwierdzeniu, ĝe usïuga user_locator (tu przemianowana na khepin_book.user_locator)
istnieje, wyszukujemy wszystkie usïugi z odpowiednim znacznikiem i modyfikujemy definicjÚ
usïugi khepin_book.user_locator w taki sposób, aby je ïadowaïa.
Moĝna zdefiniowaÊ atrybuty znacznika. DziÚki temu moglibyĂmy na przykïad zapisaÊ dokïadnoĂÊ kaĝdego
geokodera w jego konfiguracji, a nastÚpnie w przebiegu kompilatora lokalizatorowi uĝytkownika dostarczyÊ najprecyzyjniejszy dekoder:
tags:
- { name: khepin_book.geocoder, accuracy: 69 }
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Gdy programista zdefiniuje konfiguracjÚ YAML dla usïug, Symfony na podstawie tych informacji wewnÚtrznie tworzy definicje usïug. DziÚki dodaniu przebiegu kompilatora moĝemy modyfikowaÊ te definicje w sposób dynamiczny. Definicje usïug sÈ nastÚpnie buforowane, aby nie
trzeba byïo ponownie kompilowaÊ kontenera.

Procedury nasïuchujÈce
Procedury nasïuchujÈce realizujÈ implementacjÚ wzorca projektowego Obserwator. We wzorcu
tym wybrany fragment kodu nie próbuje rozpoczÈÊ wykonywania caïego kodu, który powinien zostaÊ wykonany w danym momencie. Zamiast tego powiadamia swoich obserwatorów, ĝe
doszedï do pewnego punktu wykonywania, i mogÈ oni przejÈÊ kontrolÚ, jeĂli jest taka potrzeba.
W Symfony wzorzec Obserwator jest realizowany przez zdarzenia. Kaĝda klasa i funkcja moĝe
wyzwoliÊ zdarzenie, gdy tylko uzna to za stosowne. Samo zdarzenie moĝe byÊ zdefiniowane
w klasie. DziÚki temu moĝna przekazaÊ wiÚcej informacji do obserwujÈcego je kodu. System
takĝe zgïasza zdarzenia w róĝnych momentach obsïugi ĝÈdañ. SÈ to:
Q kernel.request — to zdarzenie ma miejsce przed dotarciem do kontrolera. Jest
uĝywane wewnÚtrznie do zapeïniania danymi obiektu request.
Q kernel.controller — to zdarzenie ma miejsce bezpoĂrednio przed uruchomieniem

kontrolera. Moĝna je wykorzystaÊ w celu zmiany kontrolera, który jest aktualnie
wykonywany.
Q kernel.view — to zdarzenie ma miejsce po wykonaniu kontrolera, jeĂli kontroler
ten nie zwróciï obiektu response. Moĝna je wykorzystaÊ do zlecenia domyĂlnej

obsïugi renderowania widoku przez Twig.
Q kernel.response — to zdarzenie ma miejsce przed wysïaniem odpowiedzi. Moĝna

je wykorzystaÊ do zmodyfikowania odpowiedzi przed jej wysïaniem.
Q kernel.terminate — to zdarzenie ma miejsce po wysïaniu odpowiedzi. Moĝna je

wykorzystaÊ do wykonania czasochïonnych operacji, które nie muszÈ generowaÊ
odpowiedzi.
Q kernel.exception — to zdarzenie ma miejsce, gdy system przechwyci

nieobsïuĝony wyjÈtek.
Doctrine takĝe zgïasza zdarzenia w czasie cyklu istnienia obiektu (np. przed zapisaniem lub po zapisaniu go
w bazie danych), ale to caïkiem osobny temat. Wszystko na temat zdarzeñ cyklu istnienia obiektów Doctrine
moĝna znaleěÊ na stronie http://doctrine-orm.readthedocs.org/en/latest/reference/events.html#referenceevents-lifecycle-events.
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Zdarzenia sÈ niezwykle przydatne i dlatego bÚdÈ uĝywane jeszcze wiele razy w róĝnych miejscach tej ksiÈĝki. Gdy udostÚpnia siÚ rozszerzenia do Symfony innym programistom, zawsze
dobrym pomysïem jest zdefiniowanie i wyzwalanie wïasnych zdarzeñ, które mogÈ sïuĝyÊ jako
wïasnoĂciowe punkty rozszerzeñ.
Teraz rozbudujemy przykïad z poprzedniej czÚĂci rozdziaïu, aby zobaczyÊ, do czego mogÈ
przydaÊ siÚ procedury nasïuchujÈce.
W pierwszej czÚĂci zbudowaliĂmy stronÚ internetowÈ wyĂwietlajÈcÈ informacje o spotkaniach
w okolicy miejsca przebywania uĝytkownika. Teraz dodatkowo sprawimy, ĝe informacje te bÚdÈ
filtrowane zgodnie z preferencjami uĝytkownika.
Aktualizujemy schemat, aby utworzyÊ relacjÚ „wiele do wielu” miÚdzy uĝytkownikami i spotkaniami:
// Entity/User.php
/**
* @ORM\ManyToMany(targetEntity="Meetup", mappedBy="attendees")
*/
protected $meetups;
// Entity/Meetup.php
/**
* @ORM\ManyToMany(targetEntity="User", inversedBy="meetups")
*/
protected $attendees;

W kontrolerze mamy prostÈ akcjÚ pozwalajÈcÈ wziÈÊ udziaï w spotkaniu:
/**
* @Route("/meetups/{meetup_id}/join")
* @Template()
*/
public function joinAction($meetup_id) {
$em = $this->getDoctrine()->getManager();
$meetup = $em->getRepository('KhepinBookBundle:Meetup')
->find($meetup_id);
$form = $this->createForm(
new JoinMeetupType(),
$meetup,
['action' => '', 'method' => 'POST']
);
$form->add('submit', 'submit', array('label' => 'Join'));
$form->handleRequest($this->get('request'));
$user = $this->get('security.context')->getToken()->getUser();
if ($form->isValid()) {
$meetup->addAttendee($user);
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$em->flush();
}
$form = $form->createView();
return ['meetup' => $meetup, 'user' => $user,
'form' => $form];
}
UĝyliĂmy formularza, mimo ĝe ta akcja jest bardzo prosta, poniewaĝ przesyïanie wszystkich informacji
w adresie URL w celu zaktualizowania bazy danych i zarejestrowania uĝytkownika jako uczestnika byïoby sïabym punktem, naraĝajÈcym aplikacjÚ na wiele ataków, np. CSRF.

Aktualizowanie preferencji uĝytkownika
przy uĝyciu wïasnych zdarzeñ
Chcemy napisaÊ kod generujÈcy nowÈ listÚ ulubionych spotkañ uĝytkownika. W tym celu
musimy zmieniÊ logikÚ wyĂwietlania strony gïównej. BÚdziemy wyĂwietlaÊ nie tylko listÚ spotkañ
z pobliĝa miejsca przebywania uĝytkownika, ale dodatkowo przefiltrujemy dane wedïug preferencji tego uĝytkownika. Przewidujemy, ĝe strona gïówna naszej aplikacji bÚdzie czÚsto wyĂwietlana, przez co wykonywanie wszystkich obliczeñ przy kaĝdym jej otwarciu moĝe byÊ
bardzo kosztowne. Dlatego lepiej bÚdzie utworzyÊ gotowÈ listÚ ulubionych rodzajów spotkañ,
którÈ bÚdziemy modyfikowaÊ, gdy uĝytkownik zapisze siÚ na jakieĂ spotkanie lub zrezygnuje
z udziaïu w jakimĂ spotkaniu. W przyszïoĂci moĝna teĝ listÚ tÚ aktualizowaÊ na podstawie przeglÈdanych stron, nawet jeĂli uĝytkownik nie zapisze siÚ na dane spotkanie.
Teraz musimy zastanowiÊ siÚ, gdzie umieĂciÊ nasz kod. Narzuca siÚ myĂl, aby wstawiÊ go wprost
do kontrolera, chociaĝ nie jest to wïaĂciwe miejsce. Zadaniem kontrolera jest zapewnienie
uĝytkownikowi zapisania siÚ na spotkanie, i tak powinno pozostaÊ.
Ale moĝemy teĝ wywoïaÊ w kontrolerze zdarzenie, które ostrzeĝe wszystkich obserwatorów,
ĝe uĝytkownik zapisaï siÚ na spotkanie. DecyzjÚ, co zrobiÊ z tÈ informacjÈ, pozostawimy juĝ
obserwatorom.
Aby to zdarzenie byïo przydatne, musi zawieraÊ dane o uĝytkowniku i spotkaniu. Dlatego utworzymy prostÈ klasÚ do przechowywania tych informacji:
// Bundle/Event/MeetupEvent.php
namespace Khepin\BookBundle\Event;
use Symfony\Component\EventDispatcher\Event;
use Khepin\BookBundle\Entity\User;
use Khepin\BookBundle\Entity\Meetup;
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class MeetupEvent extends Event
{
protected $user;
protected $event;
public function __construct(User $user, Meetup $meetup) {
$this->user = $user;
$this->meetup= $meetup;
}
public function getUser() {
return $this->user;
}
public function getMeetup() {
return $this->meetup;
}
}

Jest to bardzo prosta klasa, której jedynym zadaniem jest przechowywanie danych o zdarzeniu
dotyczÈcym spotkania i uĝytkownika. Teraz spowodujemy wyzwolenie tego zdarzenia, gdy uĝytkownik zapisze siÚ na jakieĂ spotkanie. Wpisz poniĝszy kod w kontrolerze, za kodem sprawdzajÈcym formularz:
if ($form->isValid()) {
$meetup->addAttendee($user);
// To jest nowy wiersz.
$this->get('event_dispatcher')->dispatch(
'meetup.join',
new MeetupEvent($user, $meetup)
);
$em->flush();
}

Wystarczyïo znaleěÊ usïugÚ event_dispatcher i rozesïaÊ zdarzenie meetup.join z porcjÈ danych.
Rozsyïanie zdarzenia to po prostu wysïanie wiadomoĂci pod pewnÈ nazwÈ, w tym przypadku
meetup.join, z potencjalnymi danymi. Zanim kod przejdzie do wykonywania nastÚpnego
wiersza, wszystkie klasy i obiekty nasïuchujÈce tego zdarzenia równieĝ mogÈ wykonaÊ jakieĂ
instrukcje.
Nazwy zdarzeñ dobrze jest przyporzÈdkowywaÊ do przestrzeni nazw, aby uniknÈÊ ewentualnych kolizji.
Zazwyczaj do oddzielania przestrzeni nazw zdarzeñ uĝywa siÚ kropki i dlatego moĝna spotkaÊ zdarzenia
w stylu acme.user.authentication.success, acme.user.authentication.fail itd.

Innym dobrym zwyczajem jest katalogowanie i dokumentowanie swoich zdarzeñ. Z doĂwiadczenia wiem, ĝe jeĂli dodaje siÚ wiele zdarzeñ, „bo tak ïatwo siÚ je wyzwala, gdyĝ to przecieĝ
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tylko nazwy”, to po pewnym czasie trudno je wszystkie zapamiÚtaÊ i ïatwo siÚ pogubiÊ, do
czego sïuĝÈ. Katalogowanie zdarzeñ nabiera szczególnego znaczenia, gdy ktoĂ planuje udostÚpniaÊ
swój kod innym programistom. Wówczas naleĝy utworzyÊ statycznÈ klasÚ zdarzeñ:
namespace Khepin\BookBundle\Event;
final class MeetupEvents
{
/**
* Zdarzenie meetup.join jest wyzwalane, gdy uĪytkownik
* rejestruje siĊ na spotkaniu.
*
* Procedury nasáuchujące otrzymują egzemplarz obiektu:
* Khepin\BookBundle\Event\MeetupEvent
*/
const MEETUP_JOIN = 'meetup.join';
}

Jak napisaïem, klasa ta sïuĝy jedynie do celów dokumentacyjnych. Kod w kontrolerze moĝna
zmieniÊ nastÚpujÈco:
$container->get('event_dispatcher')->dispatch(
MeetupEvents::MEETUP_JOIN,
new MeetupEvent($user, $meetup)
);

Wiemy juĝ, jak wyzwoliÊ zdarzenie, ale jak na razie, nie mamy z tej wiedzy wiÚkszego poĝytku! Dodamy wiÚc trochÚ wiÚcej kodu. Najpierw utworzymy klasÚ nasïuchujÈcÈ, która bÚdzie
odpowiedzialna za generowanie dla uĝytkownika nowej listy preferowanych spotkañ:
namespace Khepin\BookBundle\Event\Listener;
use Khepin\BookBundle\Event\MeetupEvent;
class JoinMeetupListener
{
public function generatePreferences(MeetupEvent $event) {
$user = $event->getUser();
$meetup = $event->getMeetup();
// Kod generujący nowe preferencje uĪytkownika.
}
}

Jest to zwykïa klasa PHP. Nie musi ona niczego specjalnego rozszerzaÊ, a wiÚc nie musi teĝ mieÊ
jakiejĂ konkretnej nazwy. Najwaĝniejsze, ĝeby zawieraïa jednÈ metodÚ przyjmujÈcÈ argument
MeetupEvent. GdybyĂmy teraz wykonali kod, nic by siÚ nie staïo, poniewaĝ jeszcze nie powiedzieliĂmy, ĝe ta klasa ma nasïuchiwaÊ jakichkolwiek zdarzeñ. W tym celu musimy zamieniÊ jÈ
w usïugÚ. Oznacza to, ĝe naszej procedurze nasïuchowej bÚdzie moĝna przekazaÊ egzemplarz
usïugi geolokacyjnej, którÈ zdefiniowaliĂmy w pierwszej czÚĂci rozdziaïu, lub dowolnej innej usïugi
dostÚpnej w Symfony. Ponadto w definicji naszej procedury jako usïugi zaobserwujemy teĝ
bardziej zaawansowane techniki uĝycia usïug:
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join_meetup_listener:
class: Khepin\BookBundle\Event\Listener\JoinMeetupListener
tags:
- { name: kernel.event_listener, event: meetup.join,
method: generatePreferences }

Sekcja tags oznacza, ĝe przy pierwszym utworzeniu usïugi event_dispatcher zostanÈ wyszukane i zapamiÚtane takĝe inne usïugi, którym przypisano okreĂlony znacznik (w tym przypadku kernel.event_listener). Jest to wykorzystywane równieĝ przez inne skïadniki Symfony,
np. system formularzy (omówiony w rozdziale 3.).

Poprawianie wydajnoĂci
OsiÈgnÚliĂmy pewien cel przy uĝyciu zdarzeñ i procedur nasïuchujÈcych. Caïa logika dotyczÈca obliczania preferencji uĝytkownika znajduje siÚ w osobnej klasie nasïuchowej. Nie przedstawiïem szczegóïowo implementacji tej logiki, ale wiadomo juĝ, ĝe najlepiej wynieĂÊ jÈ poza
kontroler i przeksztaïciÊ w niezaleĝnÈ usïugÚ z moĝliwoĂciÈ wywoïywania w procedurze nasïuchujÈcej. Im wiÚcej bÚdziesz uĝywaÊ Symfony, tym bardziej oczywiste bÚdzie Ci siÚ to wydawaÊ.
Caïy kod, który moĝna przenieĂÊ do usïugi, naleĝy przenieĂÊ do usïugi. Niektórzy programiĂci
rdzenia Symfony twierdzÈ, ĝe nawet kontrolery powinny byÊ usïugami. JeĂli zastosujesz siÚ
do tych wskazówek, Twój kod bÚdzie ïatwiejszy do testowania.

Kod dziaïajÈcy po odpowiedzi
Gdy witryna stanie siÚ bardziej skomplikowana i bÚdzie miaïa duĝo uĝytkowników, obliczenia
preferowanych typów zdarzeñ uĝytkowników mogÈ siÚ dïuĝyÊ. Poza tym uĝytkownik moĝe mieÊ
przyjacióï na naszej stronie, w zwiÈzku z czym chcielibyĂmy, aby jego wybory miaïy wpïyw
takĝe na preferencje jego znajomych.
W nowoczesnych aplikacjach sieciowych czÚsto nie trzeba czekaÊ na zakoñczenie czasochïonnych
operacji, zanim zostanie zwrócona odpowiedě do uĝytkownika. Oto niektóre z takich przypadków:
Q Po wysïaniu filmu na serwer uĝytkownik nie powinien czekaÊ na zakoñczenie

konwersji tego filmu na inny format, aĝ pojawi siÚ strona z informacjÈ, ĝe wysyïanie
zakoñczyïo siÚ pomyĂlnie.
Q Kilka sekund moĝna zyskaÊ, jeĂli nie bÚdzie siÚ zmieniaÊ rozmiaru obrazu profilowego

uĝytkownika przed wyĂwietleniem informacji, ĝe aktualizacja siÚ powiodïa.
Q W naszym przypadku uĝytkownik nie powinien czekaÊ na potwierdzenie, aĝ
rozeĂlemy wszystkim jego znajomym informacjÚ, ĝe zapisaï siÚ na jakieĂ spotkanie.
Problemy te moĝna rozwiÈzaÊ na wiele sposobów, aby odciÈĝyÊ proces generowania odpowiedzi.
Moĝna codziennie obliczaÊ preferencje uĝytkownika za pomocÈ procesów wsadowych, ale to
spowoduje opóěnienia w zwracaniu odpowiedzi, poniewaĝ aktualizacje bÚdÈ wykonywane
tylko raz dziennie, oraz moĝe to prowadziÊ do marnowania zasobów. Moĝna teĝ uĝyÊ kolejki
wiadomoĂci i robotników w taki sposób, ĝe kolejka powiadamiaïaby robotników o koniecznoĂci
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zrobienia czegoĂ. Byïoby to coĂ podobnego do rozwiÈzania ze zdarzeniami, ale kod wykonujÈcy obliczenia dziaïaïby w innym procesie, a moĝe nawet na innej maszynie. Nie trzeba by
byïo teĝ czekaÊ na jego zakoñczenie, aby móc kontynuowaÊ.
W Symfony problem ten moĝna ïatwo rozwiÈzaÊ, pozostajÈc caïy czas w systemie. NasïuchujÈc zdarzenia kernel.terminate, moĝemy uruchomiÊ metodÚ naszej procedury nasïuchujÈcej
po tym, jak odpowiedě zostanie wysïana do klienta.
Zmienimy nasz kod, aby skorzystaÊ z tej moĝliwoĂci. Nasza nowa procedura nasïuchujÈca bÚdzie
teraz zachowywaÊ siÚ tak, jak napisano w poniĝszej tabeli:
Zdarzenie

Procedura nasïuchujÈca

meetup.join

ZapamiÚtuje uĝytkownika i spotkanie na póěniej. Brak jakichkolwiek obliczeñ.

kernel.terminate

Generuje preferencje uĝytkownika. Wykonuje obliczenia.

Nasz kod powinien teraz wyglÈdaÊ tak:
class JoinMeetupListener
{
protected $event;
public function onUserJoinsMeetup(MeetupEvent $event) {
$this->event = $event;
}
public function generatePreferences() {
if ($this->event) {
// Generuje nowe preferencje uĪytkownika.
}
}
}

NastÚpnie musimy teĝ zmieniÊ konfiguracjÚ, aby wywoïywaïa generatePreferences w przypadku wystÈpienia zdarzenia kernel.terminate:
join_meetup_listener:
class: Khepin\BookBundle\Event\Listener\JoinMeetupListener
tags:
- { name: kernel.event_listener, event: meetup.join,
method: onUserJoinsMeetup }
- { name: kernel.event_listener, event:
kernel.terminate, method: generatePreferences }

Wystarczyïo dodaÊ znacznik do istniejÈcej procedury nasïuchowej. JeĂli rozwaĝaïeĂ utworzenie nowej usïugi tej samej klasy, tylko nasïuchujÈcej innego zdarzenia, teraz bÚdziesz mieÊ
dwa róĝne egzemplarze usïugi. W zwiÈzku z tym usïuga, która zapamiÚtaïa zdarzenie, nigdy
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nie zostanie wywoïana w celu wygenerowania preferencji, a usïuga wywoïana w celu wygenerowania preferencji nigdy nie otrzyma zdarzenia do pracy. DziÚki tej nowej konfiguracji kod
wykonujÈcy intensywne obliczenia nie przeszkadza juĝ w wysyïaniu odpowiedzi do uĝytkownika, który moĝe cieszyÊ siÚ komfortowym przeglÈdaniem stron.

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale zostaïy wprowadzone dwa podstawowe pojÚcia systemu Symfony,
zwïaszcza jeĂli chodzi o tworzenie rozszerzeñ. Na przykïadzie geokodowania dowiedziaïeĂ
siÚ, jak ïatwo dodaje siÚ usïugi podobne do standardowych usïug systemu. Ponadto pokazaïem, jak
za pomocÈ zdarzeñ odpowiednio rozdysponowaÊ logikÚ programu, aby nie zaĂmieciÊ kontrolerów niechcianym kodem. Na zakoñczenie przy uĝyciu zdarzeñ przyspieszyliĂmy dziaïanie
witryny i uczyniliĂmy przeglÈdanie stron bardziej komfortowym.
Moĝesz wierzyÊ lub nie, ale jeĂli dobrze zrozumiesz dziaïanie zdarzeñ i usïug, to bÚdziesz
wiedzieÊ prawie wszystko na temat rozszerzania Symfony. W dalszej czÚĂci ksiÈĝki bÚdziemy
wielokrotnie wracaÊ do tych dwóch pojÚÊ, a wiÚc jest bardzo waĝne, aby je dobrze zrozumieÊ.
W nastÚpnym rozdziale dodamy nowe polecenia do narzÚdzia konsolowego Symfony oraz dostosujemy do swoich potrzeb silnik szablonów. W tym równieĝ bardzo pomocne bÚdÈ usïugi.
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