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Naucz się korzystać z pełni możliwości biblioteki MVC!
• Co to jest model MVC i dlaczego warto z niego korzystać?
• Jak programować z użyciem biblioteki MVC?
• Jak stworzyć aplikację internetową lub stronę WWW dzięki Symfony?
Symfony, framework stworzony w języku PHP i mający na celu uproszczenie oraz przyspieszenie
tworzenia aplikacji internetowych, znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie projektów.
Jego wykorzystanie wiąże się ze znacznie efektywniejszym programowaniem, a także pozwala
uniknąć wielu błędów i powtarzających się, nużących czynności. Symfony opiera się na modelu
MVC i posiada wiele wbudowanych funkcji – między innymi ochronę przed atakami CSRF oraz
XSS. Ten framework nie ogranicza się do wykorzystania własnej biblioteki, lecz zapewnia także
możliwość integracji z innymi. Jeśli chcesz nauczyć się, jak to działa w praktyce, trzymasz w rękach
właściwą pozycję!
Książka „Symfony w przykładach” jest możliwie najbardziej skondensowaną instrukcją obsługi
Symfony. Żeby ją zrozumieć, nie musisz dysponować oszałamiającą wiedzą – wystarczą podstawy
PHP i XHTML/CSS. Jej autor poprowadzi Cię od najprostszych projektów ("Hello world"), przez
nieco bardziej zaawansowane zagadnienia, dotyczące zewnętrznych zasobów, połączenia
projektu z bazą danych, publikacji projektu na serwerze hostingowym, aż po tworzenie różnego
typu paneli administracyjnych. Krótko mówiąc, na samych konkretnych przykładach przejdziesz
drogę do stworzenia własnej, niezawodnie działającej aplikacji internetowej.
• Pierwszy projekt w Symfony i praca w środowisku NetBeans
• Wymiana szablonu XHTML/CSS i dołączanie zewnętrznych zasobów
• Hiperłącza i strona błędu 404
• Publikowanie projektu na serwerze hostingowym
• Dostosowywanie klas generowanych przez Propel
• Wyświetlanie danych rekordu i identyfikacja rekordów na podstawie wartości slug
• Artykuły na temat HTML/CSS
• Umieszczanie w bazie danych plików binarnych
• Pliki do pobrania i komponent menu
• Relacje 1:n oraz n:m i widoki częściowe
• Panele administracyjne i tłumaczenie interfejsu witryny
• Zbiór zadań C++
• Administracja kontami użytkowników i generowanie paneli administracyjnych
• Zabezpieczanie paneli administracyjnych protokołem HTTPS
I Ty możesz ułatwić sobie tworzenie doskonałych aplikacji internetowych!
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Rozdzia 22.

Kontekstowe hipercza
do edycji i usuwania
rekordów
Projekt omawiany w tym rozdziale zademonstruje metod po czenia aplikacji frontend
oraz backend w taki sposób, by zalogowany administrator móg przechodzi pomidzy
trybami odczytu i edycji rekordu. W aplikacji frontend umiecimy hiper cza przenosz ce u ytkownika do trybu edycji rekordów (czyli do aplikacji backend). W aplikacji
backend dodamy hiper cza przenosz ce do trybu odczytu (czyli do aplikacji frontend).
Te hiper cza bd dostpne tylko dla zalogowanego administratora; przedstawimy je
w postaci ikon. Takie rozwi zanie sprawi, e korzystanie z panelu administracyjnego
bdzie znacznie wygodniejsze.
Dodatkowymi uatwieniami bd : automatyczne podpowiadanie domylnych wartoci
wybranych pól oraz kontekstowe dziaanie usuwania rekordów.
W poni ej omawianym przykadzie wyst pi dwie tabele rozdzial oraz zadanie po czone relacj 1:n. Automatyczne podpowiadanie wartoci bdzie dotyczyo tworzenia
nowych rekordów. W przypadku dodawania do bazy danych rekordu do tabeli rozdzial
automatycznie wypenimy pole numer, nadaj c mu nastpn dostpn warto . Gdy
zostanie dodane nowe zadanie, generowanymi wartociami bd numer zadania oraz —
w niektórych sytuacjach — numer rozdziau. Ponadto zarówno w wypadku rozdziaów,
jak i zada, automatycznie wygenerujemy wartoci kolumn slug.
Kontekstowo dziaania przycisku do usuwania rekordów z tabeli zadanie bdzie polegaa na tym, e po usuniciu rekordu wywietlimy stron, na której nacinito przycisk
usu. Przycisk do usuwania zadania znajdziemy na trzech ró nych stronach. Bd to:
 lista wszystkich zada (przycisk A),
 lista zada z wybranego rozdziau (przycisk B),
 szczegóowe dane zadania (przycisk C).
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Jeli nacinito przycisk A, to ma nast pi powrót do listy wszystkich zada. Jeli nacinito przycisk B lub C, to ma nast pi powrót do listy zada z wybranego rozdziau.
Kontekstowo usuwania zaimplementujemy, zapisuj c odwiedzane adresy URL
w sesji u ytkownika oraz wykorzystuj c funkcj redirect(), która wykonuje przekierowania HTTP.

Przykad 22. Zbiór zada C++
Wykonaj aplikacj internetow prezentuj c w postaci witryny WWW zbiór zada
z programowania w jzyku C++. Zbiór zada jest podzielony na rozdziay. Ka dy
z rozdziaów mo e zawiera dowoln liczb zada. Projekt powinien skada si z dwóch
aplikacji: frontend oraz backend. Aplikacja frontend ma udostpnia ca tre zbioru
zada w trybie do odczytu wszystkim odwiedzaj cym. Aplikacja backend ma umo liwia
edycj caego zbioru zada. Dostp do aplikacji backend zabezpiecz wtyczk sfGuardAuth.
Aplikacje frontend oraz backend wzboga o ikony uatwiaj ce przechodzenie pomidzy
trybami edycji i odczytu wszystkich rekordów. W caym projekcie przy ka dym wywietlanym rekordzie — zarówno w akcji index, jak i show — umie :
 w aplikacji frontend ikon przechodz c do edycji rekordu,
 w aplikacji backend ikony: edycja, odczyt, usuwanie.

Operacj usuwania zaimplementuj w taki sposób, by po usuniciu rekordu nastpowa
powrót do strony, na której nacinito przycisk usu. Ikony maj by widoczne tylko
po zalogowaniu na konto administracyjne.

ROZWIZANIE
Etap 1. Utwórz nowy projekt
i wykonaj aplikacj frontend
Krok 1. Utwórz pust baz danych
Przygotuj skrypty tworzenie-pustej-bazy-danych.sql i tworzenie-pustej-bazy-danych.bat,
które utworz pust baz danych cpp oraz konto redaktor. Poprawno tworzenia bazy
sprawd przy u yciu programu phpMyAdmin.

Krok 2. Zaprojektuj baz danych
Zaprojektuj przedstawion na rysunku 22.1 baz danych cpp. Ta baza ma zawiera tabele
rozdzial oraz zadanie po czone relacj 1:n.
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Rysunek 22.1.
Baza danych cpp

Krok 3. Utwórz projekt z aplikacj frontend
W folderze cpp/ utwórz nowy projekt zawieraj cy aplikacj frontend:
symfony generate:project cpp --orm=Propel
symfony generate:app frontend

Krok 4. Skonfiguruj dostp do bazy danych
Wydaj polecenie:
symfony configure:database "mysql:host=localhost;dbname=cpp" redaktor tajnehaslo

po czym w pliku config/schema.yml umie struktur bazy danych z rysunku 22.1.
Waciwo primaryString dodaj:
 w tabeli rozdzial dla kolumny tytul,
 w tabeli zadanie dla kolumny slug.

Nastpnie przy u yciu polecenia:
symfony propel:build --all --no-confirmation

wygeneruj klasy dostpu i utwórz tabele w bazie danych. Po wydaniu tego polecenia
za pomoc programu phpMyAdmin sprawd, czy na serwerze MySQL w bazie danych
cpp pojawiy si dwie tabele.

Krok 5. Rozszerz wygenerowane klasy dostpu do bazy danych
W klasach wygenerowanych przez Propel dodaj nastpuj ce metody:
 w klasie Rozdzial metody setSlug(), getMaxNumerZadania(),
 w klasie RozdzialPeer metody retrieveBySlug(), retrieveByNumer(),
pierwszyRozdzial(), insert(), getMaxNumerRozdzialu(),
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 w klasie Zadanie metod setSlug(),

 w klasie ZadaniePeer metody retrieveBySlug(), insert(), doSelect().

Metody retrieveBySlug(), insert(), doSelect() przygotuj tak, jak to wielokrotnie
omawialimy w poprzedniej czci. Metoda retrieveByNumer() klasy RozdzialPeer jest
bardzo zbli ona do metody retrieveBySlug(): ró ni si tylko tym, e wyszukiwanie
rekordu przeprowadzamy na podstawie kolumny numer, a nie slug.
Metoda setSlug() w klasach Rozdzial oraz Zadanie ma automatycznie ustala warto
kolumny slug. Metody getMaxNumerZadania() oraz getMaxNumerRozdzialu() bd suyy do automatycznego wypeniania pól numer rozdziau i numer zadania przy tworzeniu nowych rekordów. Metoda getMaxNumerZadania() zwraca najwikszy z numerów
zada wybranego rozdziau, a metoda getMaxNumerRozdzialu() zwraca najwikszy
numer rozdziau zawarty w bazie danych. Ostatnia z nowych metod, metoda pierwszy
´Rozdzial(), zwraca pierwszy rekord z tabeli rozdzial. Wykorzystamy j w akcji
rozdzial/show do przechodzenia na pierwsz stron zbioru zada.
Metoda setSlug() klasy Rozdzial jest przedstawiona na listingu 22.1.
Listing 22.1. Metoda setSlug() klasy Rozdzial
public function setSlug($slug) {
$slug = trim($slug);
if ($slug == '') {
$slug = myString::string2slug($this->getTytul());
} else {
$slug = myString::string2slug($slug);
}
$next_slug = $slug;
$c = new Criteria();
$c->add(RozdzialPeer::SLUG, $next_slug);
$c->add(RozdzialPeer::ROZDZIAL_ID, $this->getRozdzialId(),
´Criteria::NOT_EQUAL);
$ile = RozdzialPeer::doCount($c);
$unikatowy = ($ile == 0);
$min = 2;
$max = 1000;
while (!$unikatowy) {
$next_slug = $slug . '__' . $min;
$min++;
if ($min > $max + 1) {
die("****** ERROR
};

RozdzialPeer::setSlug({$next_slug})");

$c->clear();
$c->add(RozdzialPeer::SLUG, $next_slug);
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$c->add(RozdzialPeer::ROZDZIAL_ID, $this->getRozdzialId(),
´Criteria::NOT_EQUAL);
$ile = RozdzialPeer::doCount($c);
$unikatowy = ($ile == 0);
}
parent::setSlug($next_slug);
}

Jest to metoda wirtualna, nadpisuj ca metod setSlug() wygenerowan przez Propel.
Najpierw przy u yciu funkcji trim() usuwamy zbdne biae znaki, po czym sprawdzamy, czy otrzymany parametr jest pusty. Jeli tak, to w zmiennej $slug umieszczamy
tytu rozdziau przeksztacony przy u yciu funkcji string2slug(). Dziki takiej procedurze bdziemy mieli peny wpyw na kolumn slug, a jednoczenie bdziemy mogli
korzysta z automatycznego generatora. Jeli w wypenionym formularzu pozostawimy
puste pole slug, wówczas warto dla tej kolumny zostanie automatycznie wygenerowana na podstawie tytuu rozdziau. Jeli zechcemy nada konkretn warto kolumnie
slug, nale y j wprowadzi w formularzu. Spowoduje to wy czenie automatycznego
generowania wartoci kolumny slug.
Gdy warto slug zostaa wstpnie ustalona, sprawdzamy, czy nie wystpuje ona w bazie
danych. Operacj tak powtarzamy w ptli a do znalezienia wartoci, która nie wyst pia w bazie danych. W kolejnych obrotach ptli na kocu zmiennej $slug do czamy
kolejne liczby cakowite:
lorem_ipsum
lorem_ipsum2
lorem_ipsum3
lorem_ipsum4
...

i badamy, czy otrzymany napis nie wystpuje w kolumnie slug tabeli rozdzial. Iteracj
koczymy, gdy znajdziemy warto unikaln lub gdy ptla sprawdzaj ca unikalno
obróci si zbyt wiele razy (np. wicej ni 1000).
Znaleziona unikalna warto slug jest przekazywana jako parametr do metody setSlug()
w klasie bazowej.
Metoda setSlug() klasy Zadanie jest niemal identyczna.
Metoda getMaxNumerZadania() klasy Rozdzial jest przedstawiona na listingu 22.2.
Listing 22.2. Metoda getMaxNumerZadania() klasy Rozdzial
public function getMaxNumerZadania() {
$c = new Criteria();
$c->addDescendingOrderByColumn(ZadaniePeer::NUMER);
$c->add(ZadaniePeer::ROZDZIAL_ID, $this->getRozdzialId());
$c->setLimit(1);
$Zadanie = ZadaniePeer::doSelectOne($c);
if ($Zadanie) {
return $Zadanie->getNumer();
} else {
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return 0;
}
}

Zadaniem tej metody jest znalezienie najwikszego numeru zadania w bie cym rozdziale. Tworzymy kryteria, które zwróc list zada z wybranego rozdziau. Zwracane
wyniki sortujemy malej co wzgldem kolumny numer i ograniczamy do jednego rekordu.
Wynikiem funkcji jest 0 lub warto kolumny numer otrzymanego rekordu. Statyczna
metoda RozdzialPeer::getMaxNumerRozdzialu() jest bardzo podobna.

Krok 6. Przygotuj zadanie propel:import-danych
Skopiuj:
 folder z folderu 22-start/dane-zbior-zadan/ do folderu cpp/data/,
 pliki z folderu 22-start/lib/ do folderu cpp/lib/.

Nastpnie utwórz zadanie propel:import-danych:
symfony generate:task propel:import-danych

W pliku lib/task/propelImportdanychTask.class.php wprowad kod, który na podstawie plików z folderu dane-zbior-zadan/ wypeni baz danych. Zarys kodu zadania
propel:import-danych jest przedstawiony na listingu 22.3. W tym skrypcie przetwarzamy
najpierw plik rozdzialy.txt, a nastpnie wszystkie pliki wyszukane przy wykorzystaniu
funkcji glob() w podfolderze txt/. Rozwi zania niektórych zada s zawarte w folderze
dane-zbior-zadan/cpp. Dostpno rozwi zania sprawdzamy przy u yciu funkcji file_
´exists(). Jeli rozwi zanie jest dostpne, to plik z rozwi zaniem odczytujemy do
zmiennej $dane['odpowiedz'], pamitaj c o tym, e kod C++ mo e zawiera znaki <,
> oraz &. Dlatego warto zwrócona przez funkcj file_get_contents() jest przeksztacona przy u yciu funkcji htmlspecialchars().
Listing 22.3. Fragment pliku propelImportdanychTask.class.php
//rozdzialy
$tmp_rozdzialy = string2HArray(file_get_contents('data/dane-zbior-zadan/
´rozdzialy.txt'));
foreach ($tmp_rozdzialy['items'] as $tmp_rozdzial) {
$dane = array(
'tytul' => $tmp_rozdzial[0],
'slug' => string2slug($tmp_rozdzial[0]),
'numer' => $tmp_rozdzial[1],
);
RozdzialPeer::insert($dane);
}
//zadania
$plks = glob('data/dane-zbior-zadan/txt/*.txt');
foreach ($plks as $plk) {
preg_match('/^(\d+)-(\d+)\.txt$/', basename($plk), $m);
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$nr_rozdzialu = $m[1];
$nr_zadania = $m[2];
$rozdzial = RozdzialPeer::retrieveByNumer($nr_rozdzialu);
if (!$rozdzial) {
die('blad ###1');
}
$slug =
uzupelnij_int_zerami($nr_rozdzialu, 2) . '-' .
uzupelnij_int_zerami($nr_zadania, 2);
$dane = array(
'numer' => $nr_zadania,
'slug' => $slug,
'tresc' => file_get_contents($plk),
'rozdzial_id' => $rozdzial->getRozdzialId()
);
$np_cpp = str_replace('txt', 'cpp', $plk);
if (file_exists($np_cpp)) {
$dane['odpowiedz'] = htmlspecialchars(file_get_contents($np_cpp));
}
ZadaniePeer::insert($dane);
}

Krok 7. Wypenij baz danych rekordami
Wydaj komend:
symfony propel:import-danych

W bazie danych cpp pojawi si 298 rekordów. Sprawd to za pomoc programu
phpMyAdmin.

Krok 8. Wykonaj modu rozdzial
Wygeneruj modu CRUD dla tabeli rozdzial:
symfony propel:generate-module --with-show frontend rozdzial Rozdzial

W tym module usu wszystkie akcje oprócz akcji show. Dodaj dwie nowe akcje: blad404
oraz rozwiazanie.
W metodzie executeShow() wykorzystaj metod pierwszyRozdzial(). Jeli parametr
slug jest zdefiniowany, to akcja show ma przekazywa do widoku wybrany rekord.
W przeciwnym razie przeka do widoku pierwszy rozdzia. Kod metody execute
´Show() jest przedstawiony na listingu 22.4.
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Listing 22.4. Metoda akcji rozdzial/show

public function executeShow(sfWebRequest $request)
{
if ($request->getParameter('slug')) {
$this->Rozdzial
´= RozdzialPeer::retrieveBySlug($request->getParameter('slug'));
} else {
$this->Rozdzial = RozdzialPeer::pierwszyRozdzial();
}
$this->forward404Unless($this->Rozdzial);
}

Metoda executeRozwiazanie() bdzie wykorzystana do wykonania hiper czy, pozwalaj cych na pobieranie rozwi za zada w postaci plików o rozszerzeniu .cpp. W treci
metody mamy przekaza do widoku obiekt klasy Zadanie, którego identyfikator slug
jest zawarty w zapytaniu HTTP. Obiekt Zadanie przekazujemy do widoku wy cznie
wtedy, gdy ma on niepuste rozwi zanie. Trzy warunki:
 istnienie parametru slug,
 istnienie zadania o podanej wartoci parametru slug,
 oraz to, czy zadanie ma niepuste rozwi zanie,

 czymy spójnikami && i przekazujemy do metody forward404Unless(). Jeli którykolwiek warunek nie jest speniony, to sterowanie zostanie przekazane do obsugi bdu
404. Drugi z warunków zawiera instrukcj przypisania, która spowoduje przekazanie
do widoku zmiennej $Zadanie. Tre metody executeRozwizanie() jest przedstawiona
na listingu 22.5.
Listing 22.5. Metoda akcji rozdzial/rozwiazanie
public function executeRozwiazanie(sfWebRequest $request)
{
$this->forward404Unless(
$request->getParameter('slug') &&
($this->Zadanie
´= ZadaniePeer::retrieveBySlug($request->getParameter('slug'))) &&
$this->Zadanie->getOdpowiedz()
);
}

Krok 9. Przygotuj widoki akcji rozdzial/show, rozdzial/rozwizanie
oraz rozdzial/blad404
Na stronie akcji rozdzial/show drukujemy tytu rozdziau oraz kompletn list wszystkich zada z rozdziau. Tytu rozdziau jest zwracany przez funkcj __toStrung(),
wic wydruk tytuu przyjmuje posta :
<?php echo $Rozdzial ?>
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Natomiast zadania z rozdziau s zwracane jako wynik metody getRozdzials(). Otrzyman tablic obiektów klasy Zadanie przetwarzamy iteracyjnie. Dla ka dego zadania
drukujemy nagówek h3 zawieraj cy tytu:
<h3

id="zad<?php echo $Zadanie->getSlug() ?>">
Zadanie <?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>.<?php echo $Zadanie->getNumer() ?>
</h3>

Zauwa , e ten element jest wzbogacony o identyfikator id. Dziki temu w panelu
administracyjnym bdziemy mogli korzysta z hiper czy postaci:
/rozdzial/wprowadzenie.html#zad01-04

Po numerze zadania drukujemy jego tre oraz sprawdzamy, czy rozwi zanie jest
dostpne. Jeli tak, to umieszczamy je poni ej treci zadania. Obok napisu rozwizanie
drukujemy hiper cze do akcji rozdzial/rozwiazanie, które pozwoli na pobranie rozwi zania w postaci pliku .cpp. Tre rozwi zania umieszczamy w elemencie pre wzbogaconym o atrybut class="syntax-highlight:cpp". W ten sposób osi gniemy kolorowanie skadni kodu C++. Tre widoku showSuccess.php jest przedstawiona na
listingu 22.6.
Listing 22.6. Widok akcji rozdzial/show
<h1>Rozdzia <?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>. <?php echo $Rozdzial ?></h1>
<?php foreach ($Rozdzial->getZadanies() as $Zadanie): ?>
<div class="zadanie">
<h3 id="zad<?php echo $Zadanie->getSlug() ?>">
Zadanie <?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>.<?php echo $Zadanie->getNumer() ?>
</h3>
<?php echo $Zadanie->getTresc() ?>
<?php if ($Zadanie->getOdpowiedz()): ?>
<div class="rozwiazanie">
<h4>
Rozwizanie:
<a href="<?php echo url_for('rozdzial/rozwiazanie?slug=' .
´$Zadanie->getSlug()) ?>">
<?php echo $Zadanie->getSlug() ?>.cpp
</a>
</h4>
<pre class="syntax-highlight:cpp"><?php echo $Zadanie->getOdpowiedz()
´?></pre>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endforeach; ?>

W akcji rozdzial/rozwiazanie mamy za zadanie wydrukowa wy cznie tre rozwi zania zadania. Widok rozwizanieSuccess.php jest przedstawiony na listingu 22.7. Rozwi zania nie nale y dekorowa plikiem layout.php. Zatem w pliku konfiguracyjnym
widoków moduu, czyli apps/frontend/modules/rozdzial/config/view.yml, nale y umieci reguy, które dla widoku rozwiazanieSuccess wy cz dekoracj i ustal nagówek
text/plain:
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rozwiazanieSuccess:
http_metas:
content-type: text/plain
has_layout:
false

Listing 22.7. Widok akcji rozdzial/rozwiazanie
<?php echo html_entity_decode($Zadanie->getOdpowiedz());

Poniewa w listingu 22.6 wykorzystujemy zmienn $Zadanie, a nie jej surow posta 1,
wic w pliku konfiguracyjnym settings.yml aplikacji frontend nale y wy czy zabezpieczanie zmiennych:
all:
.settings:
escaping_method: ESC_RAW

W widoku akcji rozdzial/blad404 umie komunikat o bdnym adresie URL.

Krok 10. Przygotuj komponent rozdzial/menu
Menu witryny ma zawiera list wszystkich rozdziaów. Wykonamy je w postaci
komponentu o nazwie rozdzial/menu. Utwórz plik rozdzial/actions/components.class.php
i zdefiniuj w nim przedstawion na listingu 22.8 klas rozdzialComponents. Metoda
executeMenu() ma przekazywa do widoku list wszystkich rekordów z tabeli rozdzial.
Listing 22.8. Klasa rozdzialComponents
class rozdzialComponents extends sfComponents
{
public function executeMenu(sfWebRequest $request)
{
$this->Rozdzials = RozdzialPeer::doSelect(new Criteria());
}
}

W widoku rozdzial/templates/_menu.php umie kod z listingu 22.9. Tablica $Rozdzials
jest przeksztacona w list ol zawieraj c hiper cza do akcji show prezentuj cych
szczegóowe informacje poszczególnych rozdziaów.
Listing 22.9. Widok komponentu rozdzial/menu
<ol id="menu">
<?php foreach ($Rozdzials as $Rozdzial): ?>
<li>
<a href="<?php echo url_for('rozdzial/show?slug='.$Rozdzial->getSlug()) ?>">
<?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>.
<?php echo $Rozdzial ?>
<span>&raquo;</span>
</a>

1

Surowa posta zmiennej $Zadanie jest dostpna jako $sf_data->getRaw('Zadanie').
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</li>
<?php endforeach; ?>
</ol>

Krok 11. Zmodyfikuj skórk witryny
U yj szablonu zawartego w folderze 22-start/xhtml-css-template/. Pamitaj o modyfikacjach w pliku frontend/config/view.yml. Ustal pliki stylów oraz do cz skrypty JS koloruj ce kod:
stylesheets:
javascripts:

[style.css,SyntaxHighlighter.css]
[shCore.js,shBrushCpp.js]

Pamitaj o skopiowaniu plików do folderów /web/css/, /web/images/ oraz /web/js/.
Menu gówne wstaw do pliku layout.php, wywouj c funkcj include_component().
Na dole pliku layout.php, przed zamykaj cym znacznikiem </body>, wstaw skrypt, który
bdzie kolorowa kod zawarty w elementach pre klasy syntax-highlight:cpp:
...
<script type="text/javascript" >
dp.SyntaxHighlighter.ClipboardSwf =
'<?php echo public_path('js/clipboard.swf') ?>';
dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');
</script>
</body>

Krok 12. Ustal tytuy stron
W pliku layout.php umie slot o nazwie tytul. Wypenij ten slot danymi w widokach
akcji rozdzial/show oraz rozdzial/blad404. Pomidzy znacznikami <title> i </title>
umie komunikat o bdzie oraz tytu rozdziau.

Krok 13. Ustal obsug bdu 404
W pliku frontend/config/settings.yml wprowad reguy definiuj ce obsug bdu 404:
error_404_module: rozdzial
error_404_action: blad404

Krok 14. Ustal przyjazne adresy URL
W pliku frontend/config/routing.yml wprowad reguy przedstawione na listingu 22.10.
Regua o etykiecie rozwiazanie ustala, e adres postaci:
/cpp/01-04.cpp

bdzie powodowa pobranie rozwi zania zadania o numerze 1.4. W ten sposób
emulujemy, e w folderze web/ znajduje si folder cpp/, który zawiera statyczne pliki o
rozszerzeniu .cpp. W rzeczywistoci rozwi zania zada s pobierane z kolumny odpowiedz tabeli zadanie. Realizuje to akcja rozdzial/rozwiazanie.
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Listing 22.10. Reguy translacji adresów w aplikacji frontend

rozwiazanie:
url:
/cpp/:slug.cpp
param: { module: rozdzial, action: rozwiazanie }
rozdzial_show:
url:
/rozdzial/:slug.html
param: { module: rozdzial, action: show }
index:
url:
/index.html
param: { module: rozdzial, action: show }
homepage:
url:
/
param: { module: rozdzial, action: show }

Krok 15. Przetestuj aplikacj frontend
Przetestuj przy u yciu przegl darki aplikacj frontend. Powiniene otrzyma witryn
widoczn na rysunku 22.2. Sprawd dziaanie hiper czy zawartych w menu gównym
oraz pozwalaj cych na pobieranie plików .cpp.

Rysunek 22.2. Aplikacja frontend zbioru zada C++
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Etap 2. Wykonaj aplikacj backend
Krok 1. Utwórz aplikacj backend
W folderze cpp/ wydaj kolejno polecenia:
symfony
symfony
symfony
symfony
symfony
symfony
symfony

generate:app backend
plugin:install sfGuardPlugin
propel:build --all --no-confirmation
propel:import-danych
propel:generate-module backend rozdzial Rozdzial
propel:generate-module backend zadanie Zadanie
guard:create-user admin supertajnehaslo

Po wygenerowaniu moduów rozdzial oraz zadanie zmodyfikuj komunikaty zawarte
we wszystkich widokach. W miejsce angielskich terminów, np. New Zadanie czy Edit
Rozdzial, wpisz polskie tumaczenia.
Na stronie ze szczegóowymi danymi rozdziau wywietl list wszystkich zada z danego
rozdziau. Wykonaj to, przygotowuj c widok czciowy zadanie/_lista.php. Ten widok
wykorzystaj na stronach: zadanie/index oraz rozdzial/show.

Krok 2. Zablokuj dostp do aplikacji backend
W pliku backend/config/security.yml wprowad regu:
default:
is_secure: true

Nastpnie wy cz cytowanie zmiennych, w cz modu sfGuardAuth, ustal akcje odpowiedzialne za logowanie i zmie domylny jzyk aplikacji:
//plik backend/config/settings.yml
all:
.settings:
escaping_method: ESC_RAW
enabled_modules: [sfGuardAuth]
login_module:
sfGuardAuth
login_action:
signin
secure_module:
sfGuardAuth
secure_action:
secure
i18n:
on
default_culture: pl_PL

W folderze backend/i18n/ umie plik messages.pl.xml, który przygotowae, wykonuj c przykad z rozdziau 21. Popraw formularz do logowania zawarty w pliku
cpp\sfGuardPlugin\modules\sfGuardAuth\templates\signinSuccess.php.
Wykonaj zmiany opisane w poprzednim przykadzie lub u yj pliku z przykadu 21.
Zalet korzystania z rozszerze i18n jest to, e tumaczenie wykonujemy jeden raz.
W kolejnych projektach bdziemy wykorzystywali ten sam plik messages.pl.xml,
który przygotowalimy, wykonujc projekt z rozdziau 21.
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Ustal adres, na który bdziemy przekierowywani po wylogowaniu z aplikacji backend:
//plik backend/config/app.yml
all:
sf_guard_plugin_success_signout_url: /cpp/web/

Zdefiniuj filtr, który pozwoli na zapamitanie zalogowanej sesji:
//plik backend/config/filters.yml
remember_me:
class: sfGuardRememberMeFilter

oraz ustal adres strony gównej:
//plik backend/config/routing.yml
homepage:
url:
/
param: { module: rozdzial, action: index }

Zabezpieczanie aplikacji zakocz, modyfikuj c klas bazow klasy myUser zawartej
w pliku backend/lib/myUser.class.php:
class myUser extends sfGuardSecurityUser
{
}

Po tej zmianie odwied adres, u ywaj c przegl darki:
http://localhost/cpp/web/backend.php/

Powiniene ujrze panel do logowania. Po zalogowaniu na konto admin uzyskasz dostp
do domylnego panelu CRUD tabeli rozdzial.

Krok 3. Zmodyfikuj skórk witryny
U yj szablonu layout.php z aplikacji frontend. Menu gówne wykonaj tym razem jako
zaszyty na stae w pliku layout.php kod przedstawiony na listingu 22.11.
Listing 22.11. Menu gówne aplikacji backend
<ol id="menu">
<li><a href="<?php echo public_path('') ?>">Czytaj
<span>&raquo;</span></a></li>
<?php if ($sf_user->isAuthenticated()): ?>
<li><a href="<?php echo url_for('sfGuardAuth/signout');
´?>">Wyloguj <span>&raquo;</span></a></li>
<li><a href="<?php echo url_for('rozdzial/index');
´?>">Rozdziay <span>&raquo;</span></a></li>
<li><a href="<?php echo url_for('zadanie/index');
´?>">Zadania <span>&raquo;</span></a></li>
<?php endif; ?>
</ol>

Pierwsza z opcji menu ma powodowa przejcie do aplikacji frontend. Druga opcja
su y do wylogowania. Opcje Rozdziay oraz Zadania przechodz do paneli CRUD dla
tabel rozdzial i zadanie. Ostatnia z opcji automatycznie numeruje rozdziay i zadania
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zawarte w zbiorze. Funkcja pomocnicza public_path() wygeneruje cie k prowadz c
do folderu web/. Pozostae opcje menu s dostpne tylko wtedy, gdy u ytkownik jest
zalogowany.
Zmodyfikuj plik view.yml konfiguruj cy widoki aplikacji backend. Ustal w nim tytuy
wszystkich stron Edycja zbioru zada oraz zmie nazw pliku CSS na style.css.

Krok 4. Zmodyfikuj waciwoci prezentacyjne formularzy
Zmie wygl d formularzy edycyjnych dla tabel rozdzial oraz zadanie. W plikach
lib/form/RozdziaForm.class.php oraz lib/form/ZadanieForm.class.php wprowad kod
przedstawiony na listingach 22.12 oraz 22.13. Metoda setLabels() ustala etykiety
poszczególnych pól formularza, a metoda setAttributes() zmienia rozmiary kontrolek
edycyjnych.
Listing 22.12. Dostosowanie formularza edycyjnego rekordów z tabeli rozdzial
class RozdzialForm extends BaseRozdzialForm {
public function configure() {
$this->widgetSchema->setLabels(array(
'tytul' => 'Tytu'
));
$this->widgetSchema['tytul']->setAttributes(array('size' => 80));
$this->widgetSchema['slug']->setAttributes(array('size' => 80));
$this->widgetSchema['numer']->setAttributes(array('size' => 80));
}
}

Listing 22.13. Dostosowanie formularza edycyjnego rekordów z tabeli zadanie
class ZadanieForm extends BaseZadanieForm {
public function configure() {
$this->widgetSchema->setLabels(array(
'tresc' => 'Tre',
'odpowiedz' => 'Odpowied ',
'rozdzial_id' => 'Rozdzia'
));
$this->widgetSchema['numer']->setAttributes(array('size' => 80));
$this->widgetSchema['slug']->setAttributes(array('size' => 80));
$this->widgetSchema['odpowiedz']->setAttributes(array('rows' => 12,
´'cols' => 60));
$this->widgetSchema['tresc']->setAttributes(array('rows' => 12,
´'cols' => 60));
}
}

Krok 5. Przetestuj aplikacj backend
Wyczy pami podrczn i odwied aplikacj backend. Po zalogowaniu powiniene
uzyska dostp do czciowo zmodyfikowanego panelu administracyjnego. Pozwoli Ci
on na dodawanie, usuwanie i uaktualnianie rekordów.
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Etap 3. Pocz aplikacje frontend i backend
Krok 1. Zmodyfikuj menu gówne aplikacji frontend
W menu gównym aplikacji frontend dodaj opcje umo liwiaj ce zalogowanie. Przed
ptl foreach z listingu 22.9 dodaj instrukcje if widoczne na listingu 22.14.
Listing 22.14. Zmodyfikowany widok _menu.php z aplikacji frontend
<ol id="menu">
<?php if ($sf_user->isAuthenticated()): ?>
<li><a href="<?php echo public_path('backend.php')
´?>">Edytuj <span>&raquo;</span></a></li>
<li><a href="<?php echo public_path('backend.php/sfGuardAuth/signout');
´?>">Wyloguj <span>&raquo;</span></a></li>
<?php else: ?>
<li><a href="<?php echo public_path('backend.php')
´?>">Zaloguj <span>&raquo;</span></a></li>
<?php endif; ?>
<?php foreach ($Rozdzials as $Rozdzial): ?>
<li><a href="<?php echo url_for('rozdzial/show?slug='.$Rozdzial->getSlug())
´?>">
<?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>.
<?php echo $Rozdzial ?>
<span>&raquo;</span></a></li>
<?php endforeach; ?>
</ol>

Menu gówne aplikacji backend, które jest przedstawione na listingu 22.11, zawiera ju
opcj Czytaj, która powoduje przejcie do aplikacji frontend. Pierwszy etap  czenia
aplikacji frontend i backend jest zakoczony. Przejcie od jednej aplikacji do drugiej
wykonasz za porednictwem opcji Edytuj i Czytaj.
Bez wzgldu na to, czy odwiedzasz aplikacj frontend czy backend, metoda isAu
´thenticated() bdzie zwracaa poprawn informacj o tym, czy jeste zalogowany.

Krok 2. W aplikacji backend dodaj ikony edit, view, delete
W folderze /web/images/ umie ikony edit.png, tick.png oraz delete.png. Ikony te znajdziesz w folderze2 22-start/ikony/. Nastpnie zmodyfikuj widok akcji rozdzial/index
w aplikacji backend. Ten widok jest przedstawiony na listingu 22.15.
Listing 22.15. Widok akcji rozdzial/index w aplikacji backend
<h1>Lista wszystkich rozdziaów</h1>
<p>
<a href="<?php echo url_for('rozdzial/new') ?>">Utwórz nowy rozdzia</a>
2

Te ikony s zawarte w pakiecie Symfony. Znajdziesz je w folderze C:\php\data\symfony\web\sf\sf_
admin\images.
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</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numer</th>
<th>Tytul</th>
<th>Edytuj / Czytaj / Usu </th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($Rozdzials as $Rozdzial): ?>
<tr>
<td class="r"><?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>.</td>
<td><?php echo $Rozdzial ?></td>
<td class="c">
<?php echo link_to(image_tag('edit.png', array('alt' => '')),
´'rozdzial/edit?rozdzial_id='.$Rozdzial->getRozdzialId()) ?>
<?php echo link_to(image_tag('tick.png', array('alt' => '')),
´public_path('rozdzial/' . $Rozdzial->getSlug() . '.html')) ?>
<?php echo link_to(image_tag('delete.png', array('alt' => '')),
´'rozdzial/delete?rozdzial_id='.$Rozdzial->getRozdzialId(),
´array('method' => 'delete', 'confirm' => 'Czy na pewno usun rozdzia?
´Wszystkie zadania z rozdziau zostan usunite!')) ?>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

Ikona uatwiaj ca edycj rekordu jest drukowana przy u yciu instrukcji:
<?php echo link_to(image_tag('edit.png', array('alt' => '')),
'rozdzial/edit?rozdzial_id='.$Rozdzial->getRozdzialId()) ?>

Przejcie do aplikacji frontend realizuje druga ikona drukowana za pomoc instrukcji:
<?php echo link_to(image_tag('tick.png', array('alt' => '')),
public_path('rozdzial/' . $Rozdzial->getSlug() . '.html')) ?>

Instrukcja ta zakada, e adres strony z rozdziaem w aplikacji frontend ma posta :
/rozdzial/slug-tytulu-rozdzialu.html

Trzecia z ikon, ikona do usuwania rekordu, wskazuje adres w aplikacji backend, zatem
korzystamy z adresu wewntrznego rozdzial/delete?rozdzial_id=. Poniewa jednak
jest to link do akcji delete, która jest zabezpieczona przed atakami CSRF, wic do funkcji pomocniczej link_to() przekazujemy dodatkowe parametry:
<?php echo link_to(image_tag('delete.png', array('alt' => '')),
´'rozdzial/delete?rozdzial_id='.$Rozdzial->getRozdzialId(), array('method' =>
´'delete', 'confirm' => 'Czy na pewno usun rozdzia? Wszystkie zadania z
´rozdziau zostan usunite!')) ?>

Podobne ikony dodaj w pozostaych widokach w aplikacji backend. Pamitaj, e zadania nie s dostpne na osobnych stronach. Wszystkie zadania z rozdziau drukujemy na
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stronie akcji show tego rozdziau. Hiper cze zadania bdzie wic zawierao identyfikator #zad-xx-xx.  cze tego typu mo esz wydrukowa np. w akcji zadanie/edit
w nastpuj cy sposób:
<h1>
Edycja zadania
<a href="<?php echo public_path('/rozdzial/' .
´$Zadanie->getRozdzial()->getSlug() . '.html#zad' . $Zadanie->getSlug()) ?>">
<?php echo image_tag('tick.png', array('alt' => '')) ?>
</a>
</h1>

Krok 3. W aplikacji frontend dodaj ikony edit
Prac nad ikonami zakocz, modyfikuj c widok akcji rozdzial/show w aplikacji fron
´tend. Dodaj ikony prowadz ce do akcji edit w odpowiednim module aplikacji backend.
Wszystkie ikony zabezpiecz sprawdzeniem, czy u ytkownik jest zalogowany. W ten
sposób ikony bd widoczne wy cznie po zalogowaniu na konto administracyjne. Adresy
do akcji rozdzial/edit oraz zadanie/edit w aplikacji backend drukujemy przy u yciu
funkcji public_path(). Widok akcji backend/rozdzial/show jest przedstawiony na
listingu 22.16.
Listing 22.16. Widok akcji rozdzial/show aplikacji frontend po dodaniu ikon edit.png
<h1>
Rozdzia <?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>. <?php echo $Rozdzial ?>
<?php if ($sf_user->isAuthenticated()): ?>
<a href="<?php echo public_path('backend.php/rozdzial/edit/rozdzial_id/' .
´$Rozdzial->getRozdzialId() ) ?>">
<?php echo image_tag('edit.png', array('alt' => '')) ?>
</a>
<?php endif; ?>
</h1>
<?php foreach ($Rozdzial->getZadanies() as $Zadanie): ?>
<div class="zadanie">
<h3 id="zad<?php echo $Zadanie->getSlug() ?>">
Zadanie <?php echo $Rozdzial->getNumer() ?>.<?php echo
´$Zadanie->getNumer() ?>
<?php if ($sf_user->isAuthenticated()): ?>
<a href="<?php echo
´public_path('backend.php/zadanie/edit/zadanie_id/' .
´$Zadanie->getZadanieId() ) ?>">
<?php echo image_tag('edit.png', array('alt' => '')) ?>
</a>
<?php endif; ?>
</h3>
<?php echo $Zadanie->getTresc() ?>
<?php if ($Zadanie->getOdpowiedz()): ?>
<div class="rozwiazanie">
<h4>Rozwizanie: <a href="<?php echo url_for('rozdzial/
´rozwiazanie?slug=' . $Zadanie->getSlug()) ?>"><?php echo
´$Zadanie->getSlug() ?>.cpp</a></h4>
<pre class="syntax-highlight:cpp"><?php echo $Zadanie->
´getOdpowiedz() ?></pre>
</div>
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<?php endif; ?>
</div>
<?php endforeach; ?>

Etap 4. Kontekstowo usuwania rekordów
Kontekstowo operacji usuwania ma dotyczy rekordów w tabeli zadanie. Mamy trzy
przypadki usuwania rekordów:
 jeli usunicie zadania nastpuje na stronie akcji zadanie/index, to po usuniciu

wracamy na t sam stron,
 jeli usunicie zadania nastpuje na stronie akcji zadanie/show, to po usuniciu
równie wracamy na stron akcji zadanie/index,
 jeli za rekord zadanie zostanie usunity na stronie akcji rozdzial/show,
to po usuniciu wracamy na t sam stron, czyli rozdzial/show.

W celu zapamitania adresu URL, do którego nale y powróci , trzeba w sesji u ytkownika zapamita kolejno odwiedzane strony. W metodzie executeEdit() moduu
rozdzial oraz w metodzie executeIndex() moduu zadanie dodajemy instrukcje, które
w sesji zapamitaj adres odwiedzonej strony. W metodzie akcji zadanie/index umiecimy kod:
$this->getUser()->setAttribute('prevUrl', 'zadanie/index');

a w metodzie akcji rozdzial/edit kod:
$this->getUser()->setAttribute('prevUrl', 'rozdzial/edit?rozdzial_id=' .
´$Rozdzial->getRozdzialId());

Powrót do odpowiedniej strony WWW umieszczamy wewn trz akcji zadanie/delete.
Po usuniciu rekordu z tabeli zadanie odczytujemy warto zmiennej sesyjnej prevUrl,
po czym przechodzimy do adresu URL pobranego z sesji:
$url = $this->getUser()->getAttribute('prevUrl', 'zadanie/index');
$this->redirect($url);

Drugi parametr metody getAttribute() jest wartoci domyln . Jeli zmienna prevUrl
nie jest zapisana w sesji, wówczas po usuniciu rekordu przejdziemy na stron z list
wszystkich zada (tj. na stron akcji zadanie/index).

Etap 5. Uatwienia w wypenianiu formularzy
Ostatnim krokiem udoskonalania projektu cpp bdzie uatwienie wypeniania formularzy. Formularze edycyjne zada i rozdziaów ju zawieraj jedno uatwienie. Kolumny
slug w obu formularzach s automatycznie wypeniane na podstawie tytuu rozdziau
lub numeru zadania. Automatyczne wypenianie kolumn slug wykonalimy w taki sposób, e mo emy korzysta zarówno z automatycznego, jak i rcznego dostpu do kolumn
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Instrukcja setAttribute() klasy User zapamituje w sesji zmienn o podanej nazwie
i wartoci. Po wywoaniu:
$this->getUser()->setAttribute('lorem', 'ipsum');

w sesji uytkownika bdzie dostpna zmienna o nazwie lorem i wartoci ipsum.
Dostp do tej zmiennej uzyskamy, wywoujc metod getAttribute(). Po wykonaniu instrukcji:
$zm = $this->getUser()->getAttribute('lorem');

w zmiennej zostanie zapisana warto zmiennej lorem odczytana z sesji uytkownika.
slug. Jeli warto slug pozostawisz pust , to jej warto zostanie ustalona automatycznie. Jeli natomiast w formularzu wprowadzisz jaki napis, to zostanie on u yty do
wygenerowania wartoci slug. Poddamy go jedynie przeksztaceniu string2slug().
Tak funkcjonalno dla kolumn slug zapewnilimy, nadpisuj c metody setSlug()
w klasach rozdzial oraz zadanie.

Krok 1. Dodawanie zada wewntrz rozdziau
Drugim uatwieniem bdzie umo liwienie dodawania zada wewn trz konkretnego
rozdziau. Na stronie akcji rozdzial/edit dodajemy hiper cze:
<a href="<?php echo url_for('zadanie/new?rozdzial_id=' .
´$Rozdzial->getRozdzialId()) ?>">Dodaj zadanie</a>

To hiper cze przenosi do akcji zadanie/new, przekazuj c do niej parametr rozdzial_id,
który zawiera identyfikator edytowanego wanie rozdziau. W metodzie executeNew()
moduu zadanie musimy sprawdzi , czy parametr rozdzial_id jest dostpny. Jeli tak,
to nale y zainicjowa pole definiuj ce powi zanie nowo tworzonego zadania z odpowiednim rekordem tabeli rozdzial. Metoda executeNew() moduu zadanie jest przedstawiona na listingu 22.17.
Listing 22.17. Metoda executeNew() moduu zadanie
public function executeNew(sfWebRequest $request)
{
$this->form = new ZadanieForm();
if (
$request->getParameter('rozdzial_id') &&
($this->Rozdzial =
´RozdzialPeer::retrieveByPk($request->getParameter('rozdzial_id')))
) {
$this->form->getWidget('rozdzial_id')->setDefault($this->
´Rozdzial->getRozdzialId());
$numer = $this->Rozdzial->getMaxNumerZadania();
$this->form->getWidget('numer')->setDefault($numer + 1);
$this->form->getWidget('slug')->setDefault(myString::slugZadania($this->
´Rozdzial->getNumer(), $numer + 1));
}
}
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Najpierw badamy, czy zmienna rozdzial_id jest podana oraz czy jej warto jest
poprawna. Jeli tak, to wewn trz instrukcji if bdzie dostpny obiekt $this->Rozdzial,
który tworzymy wewn trz warunku. Na podstawie zmiennej $this->Rozdzial ustalamy
warto wywietlan w licie rozwijanej generowanej dla relacji 1:n. Su y do tego
metoda setDefault():
$this->form->getWidget('rozdzial_id')->setDefault($this->Rozdzial->
´getRozdzialId());

Nastpnie ustalamy domyln warto numeru zadania. Wykorzystujemy do tego metod
getMaxNumerZadania(), która zwraca najwikszy z numerów zada w bie cym rozdziale:
$numer = $this->Rozdzial->getMaxNumerZadania();
$this->form->getWidget('numer')->setDefault($numer + 1);

Na zakoczenie wstawiamy domyln warto kolumny slug. Przyjmie ona posta
xx-yy, gdzie xx jest numerem rozdziau, a yy — numerem zadania:
$this->form->getWidget('slug')->setDefault(myString::slugZadania($this->Rozdzial->
´getNumer(), $numer + 1));

Statyczna metoda slugZadania() klasy myString tworzy napis xx-yy na podstawie
dwóch liczb.

Krok 2. Wstpne numerowanie nowo tworzonych rozdziaów
Wstpna numeracja nowych rozdziaów jest zaimplementowana w metodzie execute
´New() moduu rozdzial. Ta metoda jest przedstawiona na listingu 22.18. Po utworzeniu formularza w zmiennej $numer ustalamy najwikszy zawarty w bazie danych numer
rozdziau. Wykorzystujemy do tego statyczn metod getMaxNumerRozdzialu(). Na
podstawie utworzonej wartoci przy u yciu metody setDefault() ustalamy domylny
numer nowo tworzonego rozdziau.
Listing 22.18. Automatyczne numerowanie rozdziaów w metodzie executeNew() moduu rozdzial
public function executeNew(sfWebRequest $request)
{
$this->form = new RozdzialForm();
$numer = RozdzialPeer::getMaxNumerRozdzialu();
$this->form->getWidget('numer')->setDefault($numer + 1);
}

Krok 3. Automatyczna numeracja rozdziaów
Ostatnim uatwieniem, jakie wykonamy w projekcie cpp, bdzie automatyczne numerowanie rozdziaów i zada. Jeli w zbiorze zada usuniesz kilka rekordów z obu tabel,
wówczas w numeracji pojawi si przerwy, których rczne usuwanie bdzie do mudne.
W celu automatycznego ponumerowania zawartoci zbioru w aplikacji backend dodajmy
akcj rozdzial/automat. W menu gównym dodaj hiper cze do tej akcji:
<li><a href="<?php echo url_for('rozdzial/automat');
´?>">Automatyczna numeracja <span>&raquo;</span></a></li>
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W metodzie akcji rozdzial/automat nale y pobra z bazy danych wszystkie rozdziay
i iteracyjnie ustali ich numer. Zatem najpierw wywoamy metod doSelect(), a nastpnie otrzymane wyniki przetworzymy ptl foreach, zgodnie z listingiem 22.19. Numer
rozdziau ustalimy na podstawie zmiennej $k, która jest zdefiniowana jako zmienna
steruj ca ptli foreach. Po ustaleniu numeru zadania w analogicznej ptli przetwarzamy
zadanie z wybranego rozdziau, numeruj c je na podstawie zmiennej $i. Po zakoczonej numeracji przechodzimy do strony, której adres jest zapamitany w sesji, lub
do strony zadanie/index.
Listing 22.19. Automatyczna numeracja rozdziaów i zada
public function executeAutomat(sfWebRequest $request)
{
$Rozdzials = RozdzialPeer::doSelect(new Criteria());
foreach ($Rozdzials as $k => $Rozdzial) {
$Rozdzial->setNumer($k + 1);
$Rozdzial->save();
foreach ($Rozdzial->getZadanies() as $i => $Zadanie) {
$Zadanie->setNumer($i + 1);
$Zadanie->setSlug('');
$Zadanie->save();
}
}
$url = $this->getUser()->getAttribute('prevUrl', 'zadanie/index');
$this->redirect($url);
}

