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Zii

Rozszerzenia Zii
Biblioteka rozszerzeĔ Zii jest dostarczana wraz z systemem Yii. Te dodatkowe rozszerzenia, napisane przez zespóá twórców frameworku, pozwalają generowaü w prosty sposób dodatkowe elementy. Jest to spore uáatwienie w tworzeniu stron WWW.

CMenu
Klasa CMenu umoĪliwia efektywne generowanie menu aplikacji. MoĪna za jej pomocą
tworzyü menu zdefiniowane w postaci listy, jak równieĪ wáasne szablony prezentacji
elementów nawigacyjnych.
Aby sprawdziü, jak to dziaáa, utworzymy kontroler MenuController.php w katalogu
protected/controllers. Zadeklarujemy akcjĊ actionIndex(), której zadaniem jest wczytanie widoku (listing 8.1).
Listing 8.1. Kontroler wczytujący plik widoku
<?php
class MenuController extends Controller
{
public function actionIndex()
{
$this->render('index');
}
}
?>
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Elementy Zii zastosujemy w widoku, co umoĪliwi oddzielenie w aplikacji warstwy
prezentacji od warstwy treĞci. Zaraz opiszĊ, jak to konkretnie wygląda. Najpierw
utworzymy plik widoku index.php w katalogu protected/views/menu. Za pomocą
metody widget() áadujemy rozszerzenie — klasĊ CMenu. Pierwszym parametrem metody widget() jest ĞcieĪka dostĊpu do wáączanej wtyczki (CMenu), natomiast w drugim
parametrze definiujemy wáaĞciwoĞci tworzonego menu w tablicy. KaĪde menu zaczynamy od klucza items, do którego przypisujemy tablice z dwoma wymaganymi elementami.
Pierwszym elementem jest klucz label wraz z opisem (etykietą) áącza, a drugim —
klucz url z adresem URL do strony, którą ma uruchomiü klikniĊcie danej pozycji
menu. Musimy tutaj pamiĊtaü zarówno o kontrolerze, jak i o wywoáywanej metodzie,
w przeciwnym razie dojdzie do báĊdów. JeĞli chcemy uzyskaü menu z podmenu, jako
kolejny parametr dodajemy items, w którym definiujemy poszczególne elementy podmenu, dokáadnie tak samo jak napisaliĞmy menu gáówne (listing 8.2).
Listing 8.2. Widok do generowania menu. Zwróü uwagĊ na zaáadowaną wtyczkĊ CMenu
<?php
$this->widget('zii.widgets.CMenu', array(
'items'=>array(
array('label'=>'Strona gđówna', 'url'=>array('stronaglowna/index')),
array('label'=>'Oferta', 'url'=>array('oferta/index'),
'items'=>array(
array('label'=>'Produkt 1', 'url'=>array('produkty/produkt1')),
array('label'=>'Produkt 2', 'url'=>array('produkty/produkt1')),
array('label'=>'Produkt 3', 'url'=>array('produkty/produkt1')),
)
),
array('label'=>'Zaloguj', 'url'=>array('zaloguj/index')),
)
));
?>

JeĞli chcesz obejrzeü, jak wygląda nowo utworzona strona, w przeglądarce internetowej wpisz adres http://localhost/yii/test/menu.

CListView
Klasa CListView umoĪliwia proste prezentowanie danych pobranych na przykáad z bazy
danych. UmoĪliwia wykorzystywanie szablonów widoków do wyĞwietlania danych,
co pozwala na áatwe dostosowywanie wyglądu generowanej strony do potrzeb. Co
istotne, CListView zapewnia obsáugĊ zarówno sortowania, jak i podziaáu zestawu wyników na strony.
Najpierw napiszemy kontroler. Utworzymy plik ListaController.php, który zapiszemy
w katalogu protected/controllers. Dane, które bĊdziemy prezentowaü uĪytkownikowi,
juĪ powinieneĞ mieü zapisane w tabeli nazwiska. JeĞli tak nie jest, w rozdziale 6. znajdziesz informacje o strukturze tabeli i zawartych w niej danych. JeĞli natomiast tabela
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nazwiska istnieje, dziĊki odwoáaniu do klasy CActiveDataProvider(), gdzie w pierw-

szym parametrze podajemy nazwĊ modelu przeznaczonego do obsáugi tabeli, uzyskamy moĪliwoĞü wykorzystania z niej danych. NastĊpnie áadujemy widok i przekazujemy do niego odwoáanie do bazy danych (listing 8.3).
Listing 8.3. Kontroler wczytujący dane pochodzące z modelu
<?php
class ListaController extends Controller
{
public function actionIndex()
{
$Dane = new CActiveDataProvider('Nazwiska');
$this->render('index', array
(
'Dane' => $Dane,
)
);
}
}
?>

NastĊpnie utworzymy widok. Znajdzie siĊ on w pliku index.php w katalogu protected/views/lista. Najpierw musimy zaáadowaü wtyczkĊ CListView. W pierwszym parametrze podajemy ĞcieĪkĊ dostĊpu do wtyczki, a w drugim definiujemy wymagane parametry:
element dataProvider wraz z uchwytem do danych, element itemView z szablonem prezentacji treĞci oraz sortableAttributes, do którego przypiszemy tablicĊ zawierającą
nazwy kolumn, wedáug których odbĊdzie siĊ sortowanie danych (listing 8.4).
Listing 8.4. Widok z uĪyciem wtyczki CListView
<?php
$this->widget('zii.widgets.CListView', array(
'dataProvider'=>$Dane,
'itemView'=>'_zobacz',
'sortableAttributes'=>array(
'id',
'nazwisko',
),
));
?>

Utwórzmy jeszcze widok do prezentacji jednej linii treĞci. Znajdzie siĊ on w pliku
_zobacz.php w folderze protected/view/lista. W widoku naleĪy zdefiniowaü bloki (sekcje), w których zostaną wyĞwietlone dane. Dane te zostaną tu przekazane dziĊki zastosowaniu obiektu $data z odwoáaniem do pola z tabeli (listing 8.5).
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Listing 8.5. Szablon przygotowany do wyĞwietlenia jednego rekordu z bazy danych
<?php
echo '<div class="view">';
echo '<div>'.$data->id.'</div>';
echo '<div>'.$data->nazwisko.'</div>';
echo '</div>';
?>

Strona juĪ jest gotowa. MoĪesz ją uruchomiü, wpisując w pasku adresu: http://localhost/
yii/test/lista.

CDetailView
Klasa CDetailView umoĪliwia ustawienie sposobu wyĞwietlania okreĞlonych szczegóáów pojedynczego rekordu pobranego z bazy danych.
PracĊ rozpoczniemy od zdefiniowania kontrolera. Utwórzmy wiĊc plik SzczegolyController.php w katalogu protected/controllers. Wybierzmy jeden rekord z modelu
Nazwiska; w tym celu moĪesz siĊ posáuĪyü jego kluczem gáównym. NastĊpnie przekaĪmy dane do widoku (listing 8.6).
Listing 8.6. Kontroler przekazujący dane do pliku widoku
<?php
class SzczegolyController extends Controller
{
public function actionIndex()
{
$Model = Nazwiska::model()->findByPk(1);
$this->render('index', array
(
'Model' => $Model,
)
);
}
}
?>
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Teraz trzeba jeszcze tylko utworzyü plik widoku, dziĊki któremu bĊdzie moĪna wyĞwietliü dane. Utworzymy plik index.php w katalogu protected/views/szczegoly. W pliku
wczytamy wtyczkĊ CDetailView oraz zadeklarujemy jej wáaĞciwoĞci. Pierwszym parametrem jest data; bĊdzie on przechowywaá dane otrzymane z bazy danych. Kolejnym jest tablica attributes() zawierająca pola do wyĞwietlenia (listing 8.7).
Listing 8.7. Widok wyĞwietlający szczegóáowe dane na temat rekordu.
<?php
$this->widget('zii.widgets.CDetailView', array(
'data'=>$Model,
'attributes'=>array(
'id',
'ileosob',
'nazwisko',
),
));
?>

Klasa CDetailView umoĪliwia równieĪ wykorzystanie mechanizmu relacji w bazie
danych: w wygenerowanym kodzie mogą siĊ znaleĨü wartoĞci pobrane z innych tabel,
zgodnie ze zdefiniowanymi relacjami. WiĊcej informacji na ten temat znajdziesz na
stronie internetowej aplikacji w sekcji Class Reference1.
JeĞli chcesz sprawdziü, jak dziaáa nowo utworzona strona, wpisz w pasku adresu przeglądarki internetowej: http://localhost/yii/test/szczegoly.

CBreadcrumbs
Klasa CBreadcrumbs umoĪliwia wyĞwietlenie grupy áączy wskazujących pozycjĊ bieĪącej strony w caáej aplikacji. Jest to przydatny element, zwáaszcza kiedy tworzy siĊ
bardzo rozbudowaną witrynĊ.
Aby wypróbowaü dziaáanie tej wtyczki, utworzymy kontroler, który posáuĪy do zaáadowania pliku widoku. Zapiszemy wiĊc plik SciezkaController.php w katalogu protected/controllers. W kontrolerze naleĪy wczytaü metodĊ do renderowania widoku
wraz z plikiem (listing 8.8).
Listing 8.8. Kontroler sáuĪący do zaáadowania widoku
<?php
class SciezkaController extends Controller
{
public function actionIndex()
{
1

http://www.yiiframework.com/doc/api/ — przyp. red.
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$this->render('index');
}
}
?>

Teraz naleĪy utworzyü widok w pliku index.php w katalogu protected/views/sciezka.
W widoku zaáadujemy wtyczkĊ. W pierwszym parametrze okreĞlimy nazwĊ klasy
CBreadcrumbs wraz ze ĞcieĪką dostĊpu, natomiast w drugim zadeklarujemy tablicĊ zawierającą klucz links, do którego przypiszemy tablicĊ zawierającą wyĞwietlane kolejno
nazwy poszczególnych czĊĞci witryny. KaĪda taka nazwa stanowi klucz tablicy,
w której naleĪy zdefiniowaü ĞcieĪki dostĊpu wraz z potrzebnymi parametrami. Pierwszy
z tych parametrów to nazwa kontrolera i metody, a kolejnymi są zmienne wraz z wartoĞciami (listing 8.9).
Listing 8.9. Widok z definicją áączy wskazujących pozycjĊ bieĪącej strony w witrynie
<?php
$this->widget('zii.widgets.CBreadcrumbs', array(
'links'=>array(
'Kategoria'=>array('sciezka/kategoria', 'id'=>12),
'Podkategoria'=>array('sciezka/podkategoria', 'id'=>25),
'Zawartoħè wpisu',
),
));
?>

Gotowa strona znajduje siĊ pod adresem http://localhost/yii/test/sciezka. Wywoáanie
strony z przeglądarki spowoduje wygenerowanie áączy wskazujących pozycjĊ przeglądanej strony w aplikacji (rysunek 8.1).

Rysunek 8.1. DziĊki wyĞwietlonej ĞcieĪce uĪytkownik áatwo siĊ zorientuje, z której czĊĞci aplikacji
wáaĞnie korzysta
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CGridView
Klasa CGridView umoĪliwia wyĞwietlanie zestawu danych pobranych z bazy danych
i sformatowanych w formie tabeli. KaĪdy wiersz takiej wyĞwietlonej tabeli odpowiada pojedynczej pozycji danych, a kaĪda kolumna — pojedynczemu atrybutowi danych.
CGridView zapewnia zarówno sortowanie danych, jak i podziaá wiĊkszego zestawu rekordów na kilka stron. FunkcjonalnoĞci te mogą dziaáaü i z wykorzystaniem Ajaksa,
i w trybie zwykáych ĪądaĔ strony. Co ciekawe, jeĞli uĪytkownik wyáączy w przeglądarce obsáugĊ JavaScript, sortowanie i podziaá danych na strony bĊdzie siĊ automatycznie odbywaáo w trybie zwykáych ĪądaĔ strony.

WtyczkĊ CGridView naleĪy stosowaü wraz z dostawcą danych.
SprawdĨmy, jak to dziaáa. Tworzymy kontroler i zapisujemy go w pliku SiatkaController.php w katalogu protected/controllers. Musimy dodaü dowiązanie do modelu
wybierającego dane z tabeli w naszej bazie danych. NastĊpnie áadujemy widok, do
którego przekazujemy to dowiązanie (listing 8.10).
Listing 8.10. Kontroler przekazujący dane do widoku
<?php
class SiatkaController extends Controller
{
public function actionIndex()
{
$Dane = new CActiveDataProvider('Nazwiska');

}

$this->render('index', array
(
'Dane' => $Dane,
)
);

}
?>

Pozostaá nam jeszcze do napisania widok, dziĊki któremu bĊdziemy mogli wyĞwietliü
informacje pobrane z bazy. Tworzymy plik widoku index.php w katalogu protected/
views/siatka. W widoku áadujemy wtyczkĊ za pomocą metody widget(). W pierwszym
parametrze tej metody podajemy nazwĊ klasy CGridView i okreĞlamy ĞcieĪkĊ dostĊpu.
Drugim parametrem jest tablica, w której ustawiamy dostawcĊ danych dataProvider.
W ten sposób uzyskujemy dostĊp do danych, którymi zostanie wypeániona tabela wygenerowana przez system (listing 8.11).

Kup książkę

Poleć książkę

144

Yii Framework

Listing 8.11. Widok, w którym zastosowano wtyczkĊ CGridView
<?php
$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
'dataProvider'=>$Dane,
));
?>

Gotowe! Wywoáajmy teraz w przeglądarce internetowej stronĊ http://localhost/yii/
test/siatka. Aplikacja powinna pobraü z bazy dane i wyĞwietliü je w ukáadzie tabeli.
Aby posortowaü dane, wystarczy kliknąü nagáówek odpowiedniej kolumny. PowinieneĞ teĪ zauwaĪyü, Īe dane zostaáy rozdzielone na kilka kolejnych stron (rysunek 8.2).

Rysunek 8.2. Tak wygląda tabela wygenerowana przez aplikacjĊ. WyĞwietlone dane pochodzą
z bazy danych
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