
Dostosowanie do MVC 

Aplikacje internetowe są bardziej złożone niż te, które zbudowaliśmy do tej pory. Im więcej funkcji 

dodasz, tym trudniejszy jest kod do utrzymania i zrozumienia. Z tego powodu uporządkowanie kodu w 

zorganizowany sposób ma kluczowe znaczenie. Możesz zaprojektować własną strukturę, ale tak jak w 

przypadku OOP, istnieją już pewne wzorce projektowe, które próbują rozwiązać ten problem. MVC 

(model-view-controller) jest ulubionym wzorcem dla twórców stron internetowych. Pomaga nam 

oddzielić różne części aplikacji internetowej, dzięki czemu kod jest łatwy do zrozumienia nawet dla 

początkujących. Spróbujemy przeredagować nasz przykład księgarni, aby używał wzoru MVC, a zdasz 

sobie sprawę, jak szybko możesz potem dodać nową funkcjonalność. 

Wzór MVC 

Do tej pory za każdym razem, gdy musieliśmy dodawać funkcję, dodawaliśmy nowy plik PHP z 

mieszanką PHP i HTML dla tej konkretnej strony. Dla fragmentów kodu w jednym celu, które musimy 

ponownie wykorzystać, stworzyliśmy funkcje i dodaliśmy je do pliku funkcji. Nawet w przypadku 

bardzo małych aplikacji internetowych, takich jak nasza, kod zaczyna być bardzo mylący, a możliwość 

ponownego użycia kodu nie jest tak pomocna, jak mogłaby być. Teraz wyobraź sobie aplikację z dużą 

liczbą funkcji: sam byłby to chaos. Problemy nie kończą się tutaj. W naszym kodzie mamy mieszany kod 

HTML i PHP w jednym pliku. To sprawi nam wiele kłopotów przy próbie zmiany wyglądu aplikacji 

internetowej, a nawet jeśli będziemy chcieli dokonać bardzo małej zmiany na wszystkich stronach, 

takiej jak zmiana menu lub stopki strony. Im bardziej złożona aplikacja, tym więcej problemów 

napotkamy. MVC pojawiło się jako wzór, który pomaga nam podzielić różne części aplikacji. Części te 

są znane jako modele, widoki i kontrolery. Modele zarządzają danymi i / lub logiką biznesową, widoki 

zawierają szablony naszych odpowiedzi (na przykład stron HTML), a kontrolery organizują żądania, 

decydując, jakich danych użyć i jak renderować odpowiedni szablon.  

Korzystanie z Composera 

Mimo że nie jest to niezbędny element przy implementacji wzorca MVC, Composer był niezbędnym 

narzędziem dla każdej aplikacji PHP w ciągu ostatnich kilku lat. Głównym celem tego narzędzia jest 

pomoc w zarządzaniu zależnościami aplikacji, czyli bibliotekami stron trzecich (kodu), których musimy 

używać w naszej aplikacji. Możemy to osiągnąć, po prostu tworząc plik konfiguracyjny z ich listą i 

uruchamiając polecenie w linii poleceń. Musisz zainstalować Composer na swoim komputerze 

programistycznym. Upewnij się, że go masz, wykonując następujące polecenie: 

$composer –version 

Powinno to zwrócić wersję instalacji Composer. Jeśli nie, wróć do sekcji instalacji, aby rozwiązać 

problem. 

Zarządzanie zależnościami 

Jak powiedzieliśmy wcześniej, głównym celem Composer jest zarządzanie zależnościami. Na przykład 

zaimplementowaliśmy już nasz czytnik konfiguracji, klasę Config, ale gdybyśmy wiedzieli o kimś, kto 

zaimplementował lepszą wersję, moglibyśmy po prostu użyć ich zamiast wymyślać koło; tylko upewnij 

się, że na to pozwalają! 

Otwarte źródło 

Otwarte źródło odnosi się do kodu, który programiści piszą i udostępniają społeczności, aby inni mogli 

z nich korzystać bez ograniczeń. Istnieją w rzeczywistości różne rodzaje licencji, a niektóre dają większą 

elastyczność niż inne, ale podstawową ideą jest to, że możemy ponownie wykorzystywać biblioteki, 



które inni programiści napisali w naszych aplikacjach. Pomaga to społeczności w zdobywaniu wiedzy, 

ponieważ możemy dowiedzieć się, co zrobili inni, poprawić ją i udostępnić później. Wdrożyliśmy już 

porządny czytnik konfiguracji, ale istnieją inne elementy naszej aplikacji, które należy wykonać. 

Wykorzystajmy Compser, aby ponownie wykorzystać biblioteki innych osób. Istnieje kilka sposobów 

dodania zależności do naszego projektu: wykonanie polecenia w naszym wierszu polecenia lub ręczna 

edycja pliku konfiguracyjnego. Ponieważ nadal nie mamy pliku konfiguracyjnego Composer, 

skorzystajmy z pierwszej opcji. Wykonaj następujące polecenie w katalogu głównym aplikacji: 

$composer require monolog/monolog 

To polecenie wyświetli następujący wynik: 

Using version ^1.17 for monolog/monolog 

./composer.json has been created 

Loading composer repositories with package information 

Updating dependencies (including require-dev) 

- Installing psr/log (1.0.0) 

Downloading: 100% 

- Installing monolog/monolog (1.17.2) 

Downloading: 100% 

... 

Writing lock file 

Generating autoload files 

Za pomocą tego polecenia poprosiliśmy Composer o dodanie biblioteki monolog / monolog jako 

zależności naszej aplikacji. Po wykonaniu tego możemy teraz zobaczyć kilka zmian w naszym katalogu: 

• Mamy nowy plik o nazwie composer.json. To jest plik konfiguracyjny, w którym możemy dodać nasze 

zależności. 

• Mamy nowy plik o nazwie composer.lock. Jest to plik wykorzystywany przez Composer do śledzenia 

zależności, które zostały już zainstalowane i ich wersji. 

• Mamy nowy katalog o nazwie dostawca. Ten katalog zawiera kod zależności pobranych przez 

Composer. 

Dane wyjściowe polecenia pokazują nam także dodatkowe informacje. W tym przypadku napisano, że 

pobrał dwie biblioteki lub pakiety, mimo że poprosiliśmy o tylko jedną. Powodem jest to, że pakiet, 

którego potrzebowaliśmy, zawierał również inne zależności, które zostały rozwiązane przez Composer. 

Zwróć także uwagę na wersję, którą pobrał Composer; ponieważ nie określiliśmy żadnej wersji, 

Kompozytor wziął najnowszą dostępną, ale zawsze możesz spróbować napisać konkretną wersję, 

której potrzebujesz. Będziemy potrzebować innej biblioteki, w tym przypadku gałązka / gałązka. 

Dodajmy go do naszej listy zależności za pomocą następującego polecenia: 

$composer require twig/twig 

To polecenie wyświetli następujący wynik: 



Using version ^1.23 for twig/twig 

./composer.json has been updated 

Loading composer repositories with package information 

Updating dependencies (including require-dev) 

- Installing twig/twig (v1.23.1) 

Downloading: 100% 

Writing lock file 

Generating autoload files 

Jeśli sprawdzimy plik composer.json, zobaczymy następującą treść: 

{ 

"require": { 

"monolog/monolog": "^1.17", 

"twig/twig": "^1.23" 

} 

} 

Plik jest tylko mapą JSON, która zawiera konfigurację naszej aplikacji; w tym przypadku lista dwóch 

zainstalowanych zależności. Jak widać, nazwa zależności ma wzór: dwa słowa oddzielone ukośnikiem. 

Pierwsze ze słów odnosi się do dostawcy, który opracował bibliotekę. Drugi z nich to nazwa samej 

biblioteki. Zależność ma wersję, która może być dokładnym numerem wersji - jak w tym przypadku - 

lub może zawierać znaki wieloznaczne lub nazwy znaczników. Możesz przeczytać więcej na ten temat 

na https://getcomposer.org/doc/articles/aliases.md. 

Na koniec, jeśli chcesz dodać inną zależność lub edytować plik composer.json w jakikolwiek inny 

sposób, powinieneś uruchomić aktualizację kompozytora w linii poleceń lub w dowolnym miejscu pliku 

composer.json, aby zaktualizować zależności. 

Autoloader z PSR-4 

W poprzednich częściach dodaliśmy również autoloader do naszej aplikacji. Ponieważ teraz używamy 

kodu innej osoby, musimy także wiedzieć, jak ładować ich klasy. Wkrótce programiści zdali sobie 

sprawę, że ten scenariusz bez standardu będzie praktycznie niemożliwy do zarządzania, i opracowali 

pewne standardy, których przestrzega większość programistów. Obecnie PHP ma dwa główne 

standardy automatycznego ładowania: PSR-0 i PSR-4. Są bardzo podobne, ale my będziemy wdrażać 

ten drugi, ponieważ jest to najnowszy opublikowany standard. Ten standard jest zasadniczo zgodny z 

tym, co już wprowadziliśmy, mówiąc o przestrzeniach nazw: przestrzeń nazw klasy musi być taka sama 

jak katalog, w którym się znajduje, a nazwa klasy powinna być nazwą pliku, a po nim rozszerzenia. php. 

Na przykład plik w src / Domain / Book.php zawiera klasę Book w przestrzeni nazw Bookstore \ Domain. 

Aplikacje korzystające z Composer powinny przestrzegać jednego z tych standardów i powinny 

odnotować w swoim pliku composer.json, którego używają. To znaczy że Compser wie, jak 

automatycznie ładować własne pliki aplikacji, więc nie będziemy musieli się tym zajmować podczas 



pobierania zewnętrznych bibliotek. Aby to określić, edytujemy nasz plik composer.json i dodajemy 

następującą treść: 

{ 

"require": { 

"monolog/monolog": "^1.17", 

"twig/twig": "^1.23" 

}, 

"autoload": { 

"psr-4": { 

"Bookstore\\": "src" 

} 

} 

} 

Powyższy kod oznacza, że będziemy używać PSR-4 w naszej aplikacji i że wszystkie przestrzenie nazw 

zaczynające się od Bookstore powinny znajdować się w katalogu src /. To właśnie robił już nasz 

autoloader, ale został zredukowany do kilku linii w pliku konfiguracyjnym. Możemy teraz bezpiecznie 

usunąć nasz autoloader i wszelkie odniesienia do niego. Kompozytor generuje niektóre odwzorowania, 

które pomagają przyspieszyć ładowanie klas. Aby zaktualizować te mapy o nowe informacje dodane 

do pliku konfiguracyjnego, musimy uruchomić polecenie aktualizacji kompozytora, które 

uruchomiliśmy wcześniej. Tym razem dane wyjściowe powiedzą nam, że nie ma pakietu do aktualizacji, 

ale pliki autoload zostaną ponownie wygenerowane: 

$composer update 

Loading composer repositories with package information  

Updating dependencies (including require-dev) 

Nothing to install or update 

Writing lock file 

Generating autoload files 

Dodawanie metadanych 

Aby wiedzieć, gdzie znaleźć biblioteki, które definiujesz jako zależności, Composer prowadzi 

repozytorium pakietów i wersji, znane jako Packagist. To repozytorium zawiera wiele przydatnych 

informacji dla programistów, takich jak wszystkie wersje dostępne dla danego pakietu, autorzy, opis 

działania pakietu (lub strona internetowa wskazująca te informacje) oraz zależności, które ten pakiet 

będzie pobierał . Możesz także przeglądać paczki, wyszukując według nazwy lub kategorii. Ale skąd 

Packagist o tym wie? Wszystko dzięki plikowi composer.json . Tam możesz zdefiniować wszystkie 

metadane aplikacji w formacie zrozumiałym dla Composer. Zobaczmy przykład. Dodaj następującą 

treść do pliku composer.json: 



{ 

"name": "picahielos/bookstore", 

"description": "Manages an online bookstore.", 

"minimum-stability": "stable", 

"license": "Apache-2.0", 

"type": "project", 

"authors": [ 

{ 

"name": "Antonio Lopez", 

"email": "antonio.lopez.zapata@gmail.com" 

} 

], 

// ... 

} 

Plik konfiguracyjny zawiera teraz nazwę pakietu zgodną z konwencją Composer: nazwę dostawcy, 

ukośnik i nazwę pakietu - w tym przypadku picahielos / bookstore. Dodajemy również opis, licencję, 

autorów i inne metadane. Jeśli masz kod w repozytorium publicznym, takim jak GitHub, dodaj ten plik 

composer.json, plik pozwoli Ci przejść do Packagist i wstawić adres URL swojego repozytorium. 

Packagist doda kod jako nowy pakiet, wyodrębniając informacje z pliku composer.json. Wyświetli 

dostępne wersje na podstawie tagów lub gałęzi. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy 

do odwiedzenia oficjalnej dokumentacji pod adresem : https://getcomposer.org/doc/04-schema.md. 

Plik index.php 

W aplikacjach MVC zwykle mamy jeden plik, który pobiera wszystkie żądania i kieruje je do określonego 

kontrolera w zależności od adresu URL. Tę logikę można ogólnie znaleźć w pliku index.php w naszym 

katalogu głównym. Mamy już jeden, ale ponieważ dostosowujemy nasze funkcje do wzorca MVC, nie 

będziemy już potrzebować obecnego index.php. Dlatego możesz bezpiecznie zastąpić go 

następującym: 

<?php 

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; 

Jedyne, co teraz zrobi ten plik, to plik, który obsługuje wszystkie automatyczne ładowanie z kodu 

Composer. Później zainicjujemy wszystko tutaj, takie jak połączenia z bazą danych, czytniki konfiguracji 

i tak dalej, ale teraz pozostawmy puste. 

Praca z żądaniami 

Jak pamiętacie z poprzednich rozdziałów, głównym celem aplikacji internetowej jest przetwarzanie 

żądań HTTP pochodzących od klienta i zwracanie odpowiedzi. Jeśli jest to główny cel aplikacji, 

zarządzanie żądaniami i odpowiedziami powinno być ważną częścią kodu. PHP jest językiem, którego 



można używać w skryptach, ale jego głównym zastosowaniem są aplikacje sieciowe. Z tego powodu 

język jest wyposażony w wiele pomocników do zarządzania żądaniami i odpowiedziami. Mimo to 

natywna metoda nie jest idealna i jako dobrzy programiści OOP powinniśmy opracować zestaw klas, 

które w tym pomogą. Głównymi elementami tego małego projektu - nadal wewnątrz aplikacji - są 

żądanie i router. Zaczynajmy! 

Obiekt żądania 

Kiedy zaczynamy nasz mini framework, musimy nieco zmienić naszą strukturę katalogów. Stworzymy 

katalog src / Core dla wszystkich klas związanych z frameworkiem. Ponieważ czytnik konfiguracji z 

poprzednich rozdziałów jest również częścią frameworka (a nie funkcjonalności dla użytkownika), 

powinniśmy przenieść plik Config.php do tego katalogu. Pierwszą rzeczą do rozważenia jest to, jak 

wygląda żądanie. Jeśli pamiętasz, żądanie to w zasadzie wiadomość, która trafia do adresu URL i ma na 

razie metodę - GET lub POST. Adres URL składa się jednocześnie z dwóch części: domeny aplikacji 

internetowej, to znaczy nazwy serwera i ścieżki żądania wewnątrz serwera. Na przykład, jeśli 

spróbujesz uzyskać dostęp do http://bookstorei.com/my-books, pierwsza część, 

http://bookstore.com, byłaby domeną a / mybooks byłaby ścieżka. W rzeczywistości http nie byłby 

częścią domeny, ale nie potrzebujemy tego poziomu szczegółowości dla naszej aplikacji. Możesz 

uzyskać te informacje z globalnej tablicy $ _SERVER, którą PHP wypełnia dla każdego żądania. Nasza 

klasa Request powinna mieć właściwość dla każdego z tych trzech elementów, a następnie zestaw 

programów pobierających i innych pomocników, które będą przydatne dla użytkownika. Powinniśmy 

także zainicjować wszystkie właściwości z $ _SERVER w konstruktorze. Zobaczmy, jak by to wyglądało: 

<?php 

namespace Bookstore\Core; 

class Request { 

const GET = 'GET'; 

const POST = 'POST'; 

private $domain; 

private $path; 

private $method; 

public function __construct() { 

$this->domain = $_SERVER['HTTP_HOST']; 

$this->path = $_SERVER['REQUEST_URI']; 

$this->method = $_SERVER['REQUEST_METHOD']; 

} 

public function getUrl(): string { 

return $this->domain . $this->path; 

} 

public function getDomain(): string { 



return $this->domain; 

} 

public function getPath(): string { 

return $this->path; 

} 

public function getMethod(): string { 

return $this->method; 

} 

public function isPost(): bool { 

return $this->method === self::POST; 

} 

public function isGet(): bool { 

return $this->method === self::GET; 

} 

} 

W poprzednim kodzie widzimy, że oprócz metod pobierających dla każdej właściwości dodaliśmy 

metody getUrl, isPost i isGet. Użytkownik może znaleźć te same informacje za pomocą już istniejących 

programów pobierających, ale ponieważ będą one bardzo potrzebne, zawsze dobrze jest ułatwić 

użytkownikowi. Należy również pamiętać, że właściwości pochodzą z wartości tablicy $ _SERVER: 

HTTP_HOST, REQUEST_URI i REQUEST_METHOD. 

Filtrowanie parametrów z żądań 

Inną ważną częścią żądania są informacje pochodzące od użytkownika, tj. parametry GET i POST oraz 

pliki cookie. Podobnie jak w przypadku globalnej tablicy $ _SERVER, informacje te pochodzą z $ _POST, 

$ _GET i $ _COOKIE, ale zawsze dobrze jest unikać ich bezpośredniego używania, bez filtrowania, 

ponieważ użytkownik może wysłać złośliwy kod. 

Zaimplementujemy teraz klasę, która będzie reprezentować mapę - pary klucz-wartość - którą można 

filtrować. Nazwiemy to FilteredMap i umieścimy w naszej przestrzeni nazw Bookstore \ Core. 

Wykorzystamy go do przechowywania parametrów GET i POST oraz plików cookie jako dwóch nowych 

właściwości w naszej klasie Request. Mapa będzie zawierać tylko jedną właściwość, tablicę danych i 

będzie zawierała pewne metody pobierania informacji. Aby zbudować obiekt, musimy wysłać tablicę 

danych jako argument do konstruktora: 

<?php 

namespace Bookstore\Core; 

class FilteredMap { 

private $map; 



public function __construct(array $baseMap) { 

$this->map = $baseMap; 

} 

public function has(string $name): bool { 

return isset($this->map[$name]); 

} 

public function get(string $name) { 

return $this->map[$name] ?? null; 

} 

} 

Ta klasa jak dotąd niewiele robi. Możemy mieć tę samą funkcjonalność z normalną tablicą. Użyteczność 

tej klasy pojawia się, gdy dodajemy filtry podczas pobierania danych. Zaimplementujemy trzy filtry, ale 

możesz dodać tyle, ile potrzebujesz: 

public function getInt(string $name) { 

return (int) $this->get($name); 

} 

public function getNumber(string $name) { 

return (float) $this->get($name); 

} 

public function getString(string $name, bool $filter = true) { 

$value = (string) $this->get($name); 

return $filter ? addslashes($value) : $value; 

} 

Te trzy metody w poprzednim kodzie pozwalają użytkownikowi uzyskać parametry określonego typu. 

Powiedzmy, że programista musi uzyskać identyfikator książki z żądania. Najlepszą opcją jest użycie 

metody getInt, aby upewnić się, że zwracana wartość jest prawidłową liczbą całkowitą, a nie jakimś 

złośliwym kodem, który może zepsuć naszą bazę danych. Zwróć także uwagę na funkcję getString, w 

której używamy metody addSlashed. Ta metoda dodaje ukośniki do niektórych podejrzanych znaków, 

takich jak ukośniki lub cudzysłowy, próbując zapobiec złośliwemu kodowi. Teraz jesteśmy gotowi 

pobrać parametry GET i POST, a także pliki cookie z naszej klasy Request za pomocą naszej FilteredMap. 

Nowy kod wyglądałby następująco: 

<?php 

namespace Bookstore\Core; 

class Request { 



// ... 

private $params; 

private $cookies; 

public function __construct() { 

$this->domain = $_SERVER['HTTP_HOST']; 

$this->path = explode('?', $_SERVER['REQUEST_URI'])[0]; 

$this->method = $_SERVER['REQUEST_METHOD']; 

$this->params = new FilteredMap( 

array_merge($_POST, $_GET) 

); 

$this->cookies = new FilteredMap($_COOKIE); 

} 

// ... 

public function getParams(): FilteredMap { 

return $this->params; 

} 

public function getCookies(): FilteredMap { 

return $this->cookies; 

} 

} 

Dzięki temu nowemu dodatkowi programista może uzyskać cenę parametru POST za pomocą 

następującego wiersza kodu: 

$ price = $ request-> getParams () -> getNumber ('price'); 

Jest to znacznie bezpieczniejsze niż zwykłe wywołanie globalnej tablicy: 

cena $ = $ _POST [„price”]; 

Mapowanie tras do kontrolerów 

Jeśli możesz przywołać z dowolnego adresu URL, którego używasz codziennie, prawdopodobnie nie 

zobaczysz żadnego pliku PHP jako części ścieżki, podobnie jak w przypadku http://localhost: 

8000/init.php. Strony internetowe próbują sformatować swoje adresy URL, aby ułatwić ich 

zapamiętanie, zamiast zależeć od pliku, który powinien obsłużyć to żądanie. Ponadto, jak już 

wspomnieliśmy, wszystkie nasze żądania przechodzą przez ten sam plik index.php, niezależnie od ich 

ścieżki. Z tego powodu musimy przechowywać mapę ścieżek URL i kto powinien je obsługiwać. Czasami 

mamy adresy URL zawierające parametry jako część ich ścieżki, która różni się od tych, które zawierają 

parametry GET lub POST. Na przykład, aby uzyskać stronę z konkretną książką, możemy dołączyć 



identyfikator książki jako część adresu URL, na przykład / book / 12 lub / book / 3. Identyfikator zmieni 

się dla każdej innej książki, ale ten sam kontroler powinien obsłużyć wszystkie te żądania. Aby to 

osiągnąć, mówimy, że adres URL zawiera argument i możemy go przedstawić za pomocą / book /: id, 

gdzie id jest argumentem identyfikującym identyfikator książki. Opcjonalnie możemy określić rodzaj 

wartości, jaką może przyjąć ten argument, na przykład liczbę, ciąg znaków i tak dalej. Kontrolery 

odpowiedzialne za przetwarzanie żądań są zdefiniowane przez klasę metody. Ta metoda przyjmuje za 

argumenty wszystkie argumenty zdefiniowane w ścieżce adresu URL, takie jak identyfikator książki. 

Grupujemy kontrolery według ich funkcjonalności, to znaczy klasa BookController będzie zawierać 

metody związane z żądaniami dotyczącymi książek. Po zdefiniowaniu wszystkich elementów trasy - 

relacji URL-kontroler - jesteśmy gotowi do stworzenia pliku tras.json, pliku konfiguracyjnego, który 

zachowa tę mapę. Każdy wpis tego pliku powinien zawierać trasę, kluczem jest adres URL, a wartość - 

mapa informacji o kontrolerze. Zobaczmy przykład: 

{ 

"books/:page": { 

"controller": "Book", 

"method": "getAllWithPage", 

"params": { 

"page": "number" 

} 

} 

} 

Trasa w poprzednim przykładzie odnosi się do wszystkich adresów URL następujących po wzorcu / 

books /: strona, przy czym strona jest dowolną liczbą. Dlatego ta trasa będzie pasować do adresów URL 

takich jak / books / 23 lub / books / 2, ale nie powinna pasować do / books / one lub / books. 

Kontrolerem, który obsłuży to żądanie, powinna być metoda getAllWithPage z BookController; dodamy 

kontrolera do wszystkich nazw klas. Biorąc pod uwagę parametry, które zdefiniowaliśmy, definicja 

metody powinna wyglądać następująco: 

public function getAllWithPage(int $page): string { 

//... 

} 

Jest jedna ostatnia rzecz, którą powinniśmy wziąć pod uwagę przy definiowaniu trasy. W przypadku 

niektórych punktów końcowych powinniśmy wymusić uwierzytelnienie użytkownika, na przykład gdy 

użytkownik próbuje uzyskać dostęp do własnej sprzedaży. Możemy zdefiniować tę regułę na kilka 

sposobów, ale postanowiliśmy to zrobić jako część trasy, dodając wpis „login”: true jako część 

informacji o kontrolerze. Mając to na uwadze, dodajmy pozostałe trasy, które definiują wszystkie 

widoki, które oczekujemy: 

{ 

//... 

"books": { 



"controller": "Book", 

"method": "getAll" 

}, 

"book/:id": { 

"controller": "Book", 

"method": "get", 

"params": { 

"id": "number" 

} 

}, 

"books/search": { 

"controller": "Book", 

"method": "search" 

}, 

"login": { 

"controller": "Customer", 

"method": "login" 

}, 

"sales": { 

"controller": "Sales", 

"method": "getByUser" , 

"login": true 

}, 

"sales/:id": { 

"controller": "Sales", 

"method": "get", 

"login": true, 

"params": { 

"id": "number" 

} 

}, 



"my-books": { 

"controller": "Book", 

"method": "getByUser", 

"login": true 

} 

} 

Te trasy definiują wszystkie potrzebne strony; możemy uzyskać wszystkie książki w sposób paginowany 

lub określone książki według ich identyfikatora, możemy wyszukiwać książki, wyświetlać sprzedaż 

użytkownika, pokazywać konkretną sprzedaż według jego identyfikatora i wyświetlać wszystkie książki, 

które pożyczył dany użytkownik. Wciąż jednak brakuje niektórych punktów końcowych, które nasza 

aplikacja powinna obsługiwać. W przypadku wszystkich tych działań, które próbują modyfikować dane, 

a nie żądać ich, czyli pożyczać książkę lub ją kupować, musimy również dodać punkty końcowe. Dodaj 

następujące pliki do pliku route.json: 

{ 

// ... 

"book/:id/buy": { 

"controller": "Sales", 

"method": "add", 

"login": true 

"params": { 

"id": "number" 

} 

}, 

"book/:id/borrow": { 

"controller": "Book", 

"method": "borrow", 

"login": true 

"params": { 

"id": "number" 

} 

}, 

"book/:id/return": { 

"controller": "Book", 



"method": "returnBook", 

"login": true 

"params": { 

"id": "number" 

} 

} 

} 

Router 

Router będzie zdecydowanie najbardziej skomplikowanym fragmentem kodu w naszej aplikacji. 

Głównym celem jest otrzymanie obiektu Request, decyzja, który kontroler powinien go obsłużyć, 

wywołanie go z niezbędnymi parametrami i zwrócenie odpowiedzi od tego kontrolera. Głównym celem 

jest zrozumienie znaczenia routera, a nie jego szczegółowej implementacji, ale postaramy się opisać 

każdą jego część. Skopiuj następującą zawartość jako plik src / Core / Router.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Core; 

use Bookstore\Controllers\ErrorController; 

use Bookstore\Controllers\CustomerController; 

class Router { 

private $routeMap; 

private static $regexPatters = [ 

'number' => '\d+', 

'string' => '\w' 

]; 

public function __construct() { 

$json = file_get_contents( 

__DIR__ . '/../../config/routes.json' 

); 

$this->routeMap = json_decode($json, true); 

} 

public function route(Request $request): string { 

$path = $request->getPath(); 

foreach ($this->routeMap as $route => $info) { 



$regexRoute = $this->getRegexRoute($route, $info); 

if (preg_match("@^/$regexRoute$@", $path)) { 

return $this->executeController( 

$route, $path, $info, $request 

); 

} 

} 

$errorController = new ErrorController($request); 

return $errorController->notFound(); 

} 

} 

Konstruktor tej klasy czyta z pliku tras.json i przechowuje zawartość jako tablicę. Jego główna metoda, 

route, pobiera obiekt Request i zwraca ciąg znaków, który wyślemy jako dane wyjściowe do klienta. Ta 

metoda iteruje wszystkie trasy z tablicy, próbując dopasować każdą ze ścieżką danego żądania. Kiedy 

to znajdzie ,po pierwsze, próbuje uruchomić kontroler związany z tą trasą. Jeśli żadna z tras nie jest 

dobrze dopasowana do żądania, router wykona metodę notFound obiektu ErrorController, która 

następnie zwróci stronę błędu. 

Adresy URL pasujące do wyrażeń regularnych 

Podczas dopasowywania adresu URL do trasy musimy zadbać o argumenty dotyczące dynamicznych 

adresów URL, ponieważ nie pozwalają one na proste porównanie ciągów. PHP - i inne języki - ma bardzo 

silne narzędzie do porównywania ciągów z treścią dynamiczną: wyrażenia regularne. Bycie ekspertem 

w zakresie wyrażeń regularnych wymaga czasu i jest poza zakresem tej książki, ale przedstawimy 

krótkie wprowadzenie do nich. Wyrażenie regularne jest ciągiem zawierającym niektóre znaki 

wieloznaczne, które będą pasować do zawartości dynamicznej. Oto niektóre z najważniejszych: 

• ^: Służy do określenia, że pasująca część powinna być początkiem całego łańcucha 

• $: Służy do określenia, że pasująca część powinna być końcem całego łańcucha 

• \ d: służy do dopasowania cyfry 

• \ w: służy do dopasowania słowa 

• +: Służy do śledzenia znaku lub wyrażenia, aby ten znak lub wyrażenie pojawiały się co najmniej raz 

lub wiele razy 

• *: Służy do śledzenia znaku lub wyrażenia, aby ten znak lub wyrażenie pojawiały się zero lub wiele 

razy 

•.: Służy do dopasowania dowolnego pojedynczego znaku 

Zobaczmy kilka przykładów: 

• Wzór. * Dopasuje wszystko, nawet pusty ciąg 



• Wzorzec + pasuje do wszystkiego, co zawiera co najmniej jeden znak 

• Wzór ^ \ d + $ będzie pasował do dowolnej liczby, która ma co najmniej jedną cyfrę 

W PHP mamy różne funkcje do pracy z wyrażeniami regularnymi. Najłatwiejszy z nich i ten, którego 

będziemy używać, to wstępny mecz. Ta funkcja przyjmuje wzorzec jako swój pierwszy argument 

(rozdzielony dwoma znakami, zwykle @ lub /), ciąg, który próbujemy dopasować jako drugi argument, 

i opcjonalnie tablicę, w której PHP przechowuje znalezione wystąpienia. Funkcja zwraca wartość 

logiczną, która jest prawdą, jeśli było dopasowanie, w przeciwnym razie fałsz. Używamy go w 

następujący sposób w naszej klasie Route: 

preg_match("@^/$regexRoute$@", $path) 

Zmienna $path zawiera ścieżkę żądania, na przykład / books / 2. Dopasowujemy za pomocą wzorca, 

który jest ograniczony przez @, ma symbole wieloznaczne ^ i $, aby wymusić dopasowanie wzorca do 

całego łańcucha i zawiera konkatenację / i zmiennej $ regexRoute. Zawartość tej zmiennej podaje się 

następującą metodą; dodaj to również do swojej klasy routera: 

private function getRegexRoute( 

string $route, 

array $info 

): string { 

if (isset($info['params'])) { 

foreach ($info['params'] as $name => $type) { 

$route = str_replace( 

':' . $name, self::$regexPatters[$type], $route 

); 

} 

} 

return $route; 

} 

Poprzednia metoda iteruje listę parametrów pochodzących z informacji o trasie. Dla każdego 

parametru funkcja zastępuje nazwę parametru wewnątrz trasy znakiem wieloznacznym 

odpowiadającym typowi parametru - sprawdź tablicę statyczną $ regexPatterns. Aby zilustrować 

użycie tej funkcji, zobaczmy kilka przykładów: 

• Trasa / książki zostaną zwrócone bez zmian, ponieważ nie zawierają żadnych argumentów 

• Trasy książek /: id / pożyczyć zostaną zmienione na książki / \ d + / pożyczyć, ponieważ argument 

adresu URL, id, jest liczbą 

Wyodrębnianie argumentów adresu URL 

Aby wykonać kontroler, potrzebujemy trzech elementów danych: nazwy klasy do utworzenia instancji, 

nazwy metody do wykonania oraz argumentów, które metoda musi otrzymać. Mamy już dwa pierwsze 



jako część tablicy $info, więc skupmy się na znalezieniu trzeciej. Dodaj następującą metodę do klasy 

Router: 

private function extractParams( 

string $route, 

string $path 

): array { 

$params = []; 

$pathParts = explode('/', $path); 

$routeParts = explode('/', $route); 

foreach ($routeParts as $key => $routePart) { 

if (strpos($routePart, ':') === 0) { 

$name = substr($routePart, 1); 

$params[$name] = $pathParts[$key+1]; 

} 

} 

return $params; 

} 

Ta ostatnia metoda oczekuje, że zarówno ścieżka żądania, jak i adres URL trasy mają ten sam wzór. 

Dzięki metodzie rozstrzeliwania otrzymujemy dwie tablice, które powinny pasować do każdego z ich 

wpisów. Iterujemy je i dla każdego wpisu w tablicy tras, który wygląda jak parametr, pobieramy jego 

wartość w adresie URL. Na przykład, gdybyśmy mieli route / books /: id / borrow i path / books / 12 / 

borrow, wynikiem tej metody byłaby tablica ['id' => 12]. 

Wykonanie kontrolera 

Kończymy tę sekcję implementując metodę, która wykonuje kontroler odpowiedzialny za daną trasę. 

Mamy już nazwę klasy, metody i argumenty potrzebne metodzie, więc możemy skorzystać z natywnej 

funkcji tablicy call_user_func_, która podając obiekt, nazwę metody i argumenty dla metody wywołuje 

metodę metoda obiektu przekazującego argumenty. Musimy z niego skorzystać, ponieważ liczba 

argumentów nie jest ustalona i nie możemy wykonać normalnego wywołania. Nadal jednak brakuje 

nam zachowania wprowadzonego podczas tworzenia pliku tras.json. Istnieje kilka tras, które zmuszają 

użytkownika do zalogowania się, co w naszym przypadku oznacza, że użytkownik ma plik cookie z 

identyfikatorem użytkownika. Biorąc pod uwagę trasę, która wymusza autoryzację, sprawdzimy, czy 

nasze żądanie zawiera plik cookie, w którym to przypadku ustawimy go na klasę kontrolera poprzez 

setCustomerId. Jeśli użytkownik nie ma pliku cookie, zamiast wykonać kontroler dla bieżącej trasy, 

wykonamy metodę showLogin klasy CustomerController, która wyrenderuje szablon formularza 

logowania. Zobaczmy, jak wszystko wyglądałoby po dodaniu ostatniej metody naszej klasy Router: 

private function executeController( 

string $route, 



string $path, 

array $info, 

Request $request 

): string { 

$controllerName = '\Bookstore\Controllers\\' 

. $info['controller'] . 'Controller'; 

$controller = new $controllerName($request); 

if (isset($info['login']) && $info['login']) { 

if ($request->getCookies()->has('user')) { 

$customerId = $request->getCookies()->get('user'); 

$controller->setCustomerId($customerId); 

} else { 

$errorController = new CustomerController($request); 

return $errorController->login(); 

} 

} 

$params = $this->extractParams($route, $path); 

return call_user_func_array( 

[$controller, $info['method']], $params 

); 

} 

Ostrzegaliśmy już przed brakiem bezpieczeństwa w naszej aplikacji, ponieważ jest to tylko projekt o 

celach dydaktycznych. Unikaj więc kopiowania zaimplementowanego tutaj systemu autoryzacji. 

M dla modelu 

Wyobraź sobie przez chwilę, że nasza księgarnia odnosi sukcesy, więc myślimy o zbudowaniu aplikacji 

mobilnej, aby zwiększyć nasz rynek. Oczywiście chcielibyśmy korzystać z tej samej bazy danych, której 

używamy na naszej stronie internetowej, ponieważ musimy zsynchronizować książki, które ludzie 

pożyczają lub kupują w obu aplikacjach. Nie chcemy być w sytuacji, w której dwie osoby kupują ten 

sam ostatni egzemplarz książki! Nie tylko baza danych, ale zapytania używane do uzyskiwania książek, 

aktualizowania ich itd. Muszą być takie same, w przeciwnym razie wystąpiłoby nieoczekiwane 

zachowanie. Oczywiście jedną z pozornie łatwych opcji byłoby odtworzenie zapytań w obu bazach 

kodów, ale wiąże się to z ogromnym problemem w zakresie konserwacji. Co jeśli zmienimy jedno pole 

naszej bazy danych? Musimy zastosować tę samą zmianę do co najmniej dwóch różnych baz kodów. 

To wcale nie wydaje się przydatne. Ważną rolę odgrywa także logika biznesowa. Pomyśl o tym jako o 

decyzjach, które musisz podjąć, które mają wpływ na Twój biznes. W naszym przypadku, że klient 



premium może pożyczyć 10 książek, a normalny tylko 3, to logika biznesowa. Tę logikę należy również 

umieścić w jednym miejscu, ponieważ jeśli chcemy ją zmienić, będziemy mieli takie same problemy, 

jak w przypadku zapytań do naszej bazy danych. Mamy nadzieję, że do tej pory przekonaliśmy Cię, że 

dane i logikę biznesową należy oddzielić od reszty kodu, aby można go było ponownie wykorzystać. 

Nie martw się, jeśli trudno ci zdefiniować, co powinno być częścią modelu lub kontrolera; wiele osób 

zmaga się z tym wyróżnieniem. Ponieważ nasza aplikacja jest bardzo prosta i nie ma dużej logiki 

biznesowej, skupimy się na dodaniu całego kodu związanego z zapytaniami MySQL. Jak można sobie 

wyobrazić, w przypadku aplikacji zintegrowanej z MySQL lub innym systemem bazy danych połączenie 

z bazą danych jest ważnym elementem modelu. Zdecydowaliśmy się na użycie PDO do interakcji z 

MySQL i, jak pamiętacie, tworzenie tej klasy było trochę uciążliwe. Stwórzmy klasę singleton, która 

zwraca instancję PDO, aby było łatwiej. Dodaj ten kod do src / Core / Db.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Core; 

use PDO; 

class Db { 

private static $instance; 

private static function connect(): PDO { 

$dbConfig = Config::getInstance()->get('db'); 

return new PDO( 

'mysql:host=127.0.0.1;dbname=bookstore', 

$dbConfig['user'], 

$dbConfig['password'] 

); 

} 

public static function getInstance(){ 

if (self::$instance == null) { 

self::$instance = self::connect(); 

} 

return self::$instance; 

} 

} 

Ta klasa, zdefiniowana w poprzednim fragmencie kodu, po prostu implementuje wzorzec singletonu i 

otacza tworzenie instancji PDO. Od teraz, aby uzyskać połączenie z bazą danych, wystarczy napisać Db 

:: getInstance (). Chociaż może to nie być prawda dla wszystkich modeli, w naszej aplikacji zawsze będą 

musieli uzyskać dostęp do bazy danych. Możemy stworzyć klasę abstrakcyjną, w której rozciągną się 

wszystkie modele. Ta klasa może zawierać chronioną właściwość $ db, która zostanie ustawiona w 



konstruktorze. Dzięki temu unikamy powielania tego samego konstruktora i właściwości definicji we 

wszystkich naszych modelach. Skopiuj następującą klasę do src / Models / AbstractModel.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Models; 

use PDO; 

abstract class AbstractModel { 

private $db; 

public function __construct(PDO $db) { 

$this->db = $db; 

} 

} 

Wreszcie, aby zakończyć konfigurację modeli, moglibyśmy utworzyć nowy wyjątek (podobnie jak w 

przypadku klasy NotFoundException), który reprezentuje błąd z bazy danych. Nie będzie zawierał 

żadnego kodu, ale będziemy mogli odróżnić, skąd pochodzi wyjątek. Zapisamy go w src / Exceptions / 

DbException.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Exceptions; 

use Exception; 

class DbException extends Exception { 

} 

Teraz, gdy już stworzyliśmy grunt, możemy zacząć pisać nasze modele. To Ty organizujesz swoje 

modele, ale dobrym pomysłem jest naśladowanie struktury obiektów domeny. W takim przypadku 

mielibyśmy trzy modele: CustomerModel, BookModel i SalesModel. W poniższych sekcjach wyjaśnimy 

zawartość każdego z nich. 

Model klienta 

Zacznijmy od najłatwiejszego. Ponieważ nasza aplikacja jest nadal bardzo prymitywna, nie zezwalamy 

na tworzenie nowych klientów i pracujemy z tymi, które wstawiliśmy ręcznie do bazy danych. Oznacza 

to, że jedyne, co musimy zrobić z klientami, to ich zapytać. Utwórzmy klasę CustomerModel w src / 

Models / CustomerModel.php o następującej treści: 

<?php 

namespace Bookstore\Models; 

use Bookstore\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Customer\CustomerFactory; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

class CustomerModel extends AbstractModel { 



public function get(int $userId): Customer { 

$query = 'SELECT * FROM customer WHERE customer_id = :user'; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->execute(['user' => $userId]); 

$row = $sth->fetch(); 

if (empty($row)) { 

throw new NotFoundException(); 

} 

return CustomerFactory::factory( 

$row['type'], 

$row['id'], 

$row['firstname'], 

$row['surname'], 

$row['email'] 

); 

} 

public function getByEmail(string $email): Customer { 

$query = 'SELECT * FROM customer WHERE email = :user'; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->execute(['user' => $email]); 

$row = $sth->fetch(); 

if (empty($row)) { 

throw new NotFoundException(); 

} 

return CustomerFactory::factory( 

$row['type'], 

$row['id'], 

$row['firstname'], 

$row['surname'], 

$row['email'] 

); 



} 

} 

Klasa CustomerModel, która rozciąga się od klasy AbstractModel, zawiera dwie metody; oba zwracają 

instancję Klienta, jedną z nich podając identyfikator klienta, a drugą podając wiadomość e-mail. 

Ponieważ mamy już połączenie z bazą danych jako właściwość $ db, musimy tylko przygotować 

instrukcję z podanym zapytaniem, wykonać instrukcję z argumentami i pobrać wynik. Ponieważ 

spodziewamy się pozyskania klienta, jeśli użytkownik poda identyfikator lub e-mail, który nie należy do 

żadnego klienta, będziemy musieli zgłosić wyjątek - w tym przypadku NotFoundException jest w 

porządku. Jeśli znajdziemy klienta, wykorzystamy naszą fabrykę do stworzenia obiektu i zwrotu go 

Model książki 

Nasza klasa BookModel daje nam nieco więcej pracy. Klienci mieli fabrykę, ale nie warto jej mieć na 

książki. To, czego używamy do tworzenia ich z wierszy MySQL, to nie konstruktor, ale tryb pobierania, 

który ma PDO, i który pozwala nam zamapować wiersz na obiekt. Aby to zrobić, musimy nieco 

dostosować obiekt domeny Book: 

• Nazwy właściwości muszą być takie same jak nazwy pól w bazie danych 

• Nie potrzeba konstruktora ani seterów, chyba że potrzebujemy ich do innych celów 

• Aby przejść do enkapsulacji, właściwości powinny być prywatne, więc będziemy potrzebować 

modułów pobierających dla wszystkich z nich 

Nowa klasa Book powinna wyglądać następująco: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

class Book { 

private $id; 

private $isbn; 

private $title; 

private $author; 

private $stock; 

private $price; 

public function getId(): int { 

return $this->id; 

} 

public function getIsbn(): string { 

return $this->isbn; 

} 

public function getTitle(): string { 



return $this->title; 

} 

public function getAuthor(): string { 

return $this->author; 

} 

public function getStock(): int { 

return $this->stock; 

} 

public function getCopy(): bool { 

if ($this->stock < 1) { 

return false; 

} else { 

$this->stock--; 

return true; 

} 

} 

public function addCopy() { 

$this->stock++; 

} 

public function getPrice(): float { 

return $this->price; 

} 

} 

Zachowaliśmy metody getCopy i addCopy, mimo że nie są to metody pobierające, ponieważ będziemy 

ich później potrzebować. Teraz, podczas pobierania grupy wierszy z MySQL za pomocą metody fetchAll, 

możemy wysłać dwa parametry: stałą PDO :: FETCH_CLASS, która mówi PDO, aby odwzorowało wiersze 

na klasę oraz nazwę klasy, na którą chcemy mapować. 

Utwórzmy klasę BookModel za pomocą prostej metody get, która pobiera książkę z bazy danych o 

danym identyfikatorze. Ta metoda zwróci obiekt Book lub zgłosi wyjątek, jeśli identyfikator nie istnieje. 

Zapisz go jako src / Models / BookModel.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Models; 

use Bookstore\Domain\Book; 



use Bookstore\Exceptions\DbException; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

use PDO; 

class BookModel extends AbstractModel { 

const CLASSNAME = '\Bookstore\Domain\Book'; 

public function get(int $bookId): Book { 

$query = 'SELECT * FROM book WHERE id = :id'; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->execute(['id' => $bookId]); 

$books = $sth->fetchAll( 

PDO::FETCH_CLASS, self::CLASSNAME 

); 

if (empty($books)) { 

throw new NotFoundException(); 

} 

return $books[0]; 

} 

} 

Istnieją zalety i wady korzystania z tego trybu pobierania. Z jednej strony unikamy dużo nudnego kodu 

podczas tworzenia obiektów z wierszy. Zwykle albo wysyłamy wszystkie elementy tablicy wierszy do 

konstruktora klasy, albo używamy ustawiaczy dla wszystkich jego właściwości. Jeśli dodamy więcej pól 

do tabeli MySQL, musimy po prostu dodać właściwości do naszej klasy domeny, zamiast zmieniać 

wszędzie, gdzie tworzyliśmy obiekty. Z drugiej strony musisz użyć tych samych nazw pól zarówno we 

właściwościach tabeli, jak i we właściwościach klasy, co oznacza duże sprzężenie (zawsze zły pomysł). 

Powoduje to również pewne konflikty przy przestrzeganiu konwencji, ponieważ w MySQL często używa 

się book_id, ale w PHP właściwość to $bookId. Teraz, gdy wiemy, jak działa ten tryb pobierania, 

dodajmy trzy inne metody, które pobierają dane z MySQL. Dodaj następujący kod do swojego modelu: 

public function getAll(int $page, int $pageLength): array { 

$start = $pageLength * ($page - 1); 

$query = 'SELECT * FROM book LIMIT :page, :length'; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->bindParam('page', $start, PDO::PARAM_INT); 

$sth->bindParam('length', $pageLength, PDO::PARAM_INT); 

$sth->execute(); 



return $sth->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS, self::CLASSNAME); 

} 

public function getByUser(int $userId): array { 

$query = <<<SQL 

SELECT b.* 

FROM borrowed_books bb LEFT JOIN book b ON bb.book_id = b.id 

WHERE bb.customer_id = :id 

SQL; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->execute(['id' => $userId]); 

return $sth->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS, self::CLASSNAME); 

} 

public function search(string $title, string $author): array { 

$query = <<<SQL 

SELECT * FROM book 

WHERE title LIKE :title AND author LIKE :author 

SQL; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->bindValue('title', "%$title%"); 

$sth->bindValue('author', "%$author%"); 

$sth->execute(); 

return $sth->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS, self::CLASSNAME); 

} 

Dodano następujące metody: 

• getAll zwraca tablicę wszystkich książek dla danej strony. Pamiętaj, że LIMIT pozwala zwrócić 

określoną liczbę wierszy z przesunięciem, co może działać jako paginator. 

• getByUser zwraca wszystkie książki, które pożyczył dany klient - w tym celu będziemy musieli użyć 

zapytania łączącego. Zwróć uwagę, że zwracamy b. *, To znaczy tylko pola tabeli książek, pomijając 

resztę pól. 

• Wreszcie istnieje metoda wyszukiwania według tytułu, autora lub obu. Możemy to zrobić za pomocą 

operatora LIKE i dołączając wzorce do%. Jeśli nie określimy jednego z parametrów, spróbujemy 

dopasować pole do %%, który pasuje do wszystkiego. 

 



Do tej pory dodawaliśmy metody pobierania danych. Dodajmy metody, które pozwolą nam 

modyfikować dane w naszej bazie danych. W przypadku modelu książki będziemy musieli móc 

pożyczać książki i zwracać je. Oto kod tych dwóch akcji: 

public function borrow(Book $book, int $userId) { 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO borrowed_books (book_id, customer_id, start) 

VALUES(:book, :user, NOW()) 

SQL; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->bindValue('book', $book->getId()); 

$sth->bindValue('user', $userId); 

if (!$sth->execute()) { 

throw new DbException($sth->errorInfo()[2]); 

} 

$this->updateBookStock($book); 

} 

public function returnBook(Book $book, int $userId) { 

$query = <<<SQL 

UPDATE borrowed_books SET end = NOW() 

WHERE book_id = :book AND customer_id = :user AND end IS NULL 

SQL; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->bindValue('book', $book->getId()); 

$sth->bindValue('user', $userId); 

if (!$sth->execute()) { 

throw new DbException($sth->errorInfo()[2]); 

} 

$this->updateBookStock($book); 

} 

private function updateBookStock(Book $book) { 

$query = 'UPDATE book SET stock = :stock WHERE id = :id'; 

$sth = $this->db->prepare($query); 



$sth->bindValue('id', $book->getId()); 

$sth->bindValue('stock', $book->getStock()); 

if (!$sth->execute()) { 

throw new DbException($sth->errorInfo()[2]); 

} 

} 

Pożyczając książkę, dodajesz wiersz do tabeli borrower_books. Zwracając książki, nie chcesz usuwać 

tego wiersza, a raczej ustawić datę końcową, aby zachować historię książek, które pożyczył użytkownik. 

Obie metody muszą zmienić zapasy pożyczonej książki: pożyczając ją, zmniejszając zapasy o jedną, a 

zwracając ją, zwiększając zapasy. Dlatego w ostatnim fragmencie kodu stworzyliśmy prywatną metodę 

aktualizacji zasobów danej książki, która będzie używana zarówno z metody pożyczania, jak i 

returnBook. 

Model sprzedaży 

Teraz musimy dodać do naszej aplikacji ostatni model: SalesModel. Korzystając z tego samego trybu 

pobierania, którego używaliśmy z książkami, musimy również dostosować klasę domeny. W tym 

przypadku musimy pomyśleć nieco więcej, ponieważ będziemy robić coś więcej niż tylko pobieranie. 

Nasza aplikacja musi być w stanie tworzyć nową sprzedaż na żądanie, zawierającą identyfikator klienta 

i książki. Możemy już dodawać książki z bieżącą implementacją, ale musimy dodać konfigurator dla 

identyfikatora klienta. Identyfikator sprzedaży zostanie podany przez identyfikator autoinkrementacji 

w MySQL, więc nie ma potrzeby dodawania do niego settera. Ostateczne wdrożenie wyglądałoby 

następująco: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

class Sale { 

private $id; 

private $customer_id; 

private $books; 

private $date; 

public function setCustomerId(int $customerId) { 

$this->customer_id = $customerId; 

} 

public function getId(): int { 

return $this->id; 

} 

public function getCustomerId(): int { 



return $this->customer_id; 

} 

public function getBooks(): array { 

return $this->books; 

} 

public function getDate(): string { 

return $this->date; 

} 

public function addBook(int $bookId, int $amount = 1) { 

if (!isset($this->books[$bookId])) { 

$this->books[$bookId] = 0; 

} 

$this->books[$bookId] += $amount; 

} 

public function setBooks(array $books) { 

$this->books = $books; 

} 

} 

SalesModel będzie najtrudniejszy do napisania. Problem z tym modelem polega na tym, że obejmuje 

on manipulowanie różnymi tabelami: sale i sale_book. Na przykład, gdy otrzymujemy informacje o 

sprzedaży, musimy uzyskać informacje z tabeli sprzedaży, a następnie informacje o wszystkich 

książkach w tabeli sale_book. Można spierać się o to, czy istnieje jedna unikalna metoda, która pobiera 

wszystkie niezbędne informacje związane ze sprzedażą, czy też dwie różne metody, jedna do pobrania 

sprzedaży, a druga do pobrania książek, a administrator może zdecydować, którą wybrać posługiwać 

się. To faktycznie rozpoczyna bardzo interesującą dyskusję. Z jednej strony chcemy ułatwić 

kontrolerowi - dysponując jedną unikalną metodą pobrania całego obiektu Sale. Ma to sens, ponieważ 

kontroler nie musi wiedzieć o wewnętrznej implementacji obiektu Sale, co obniża sprzężenie. Z drugiej 

strony, zmuszanie modelu, aby zawsze pobierał cały obiekt, nawet jeśli potrzebujemy tylko informacji 

z tabeli sprzedaży, jest złym pomysłem. Wyobraź sobie, że sprzedaż zawiera dużo książek; pobranie ich 

z MySQL niepotrzebnie obniży wydajność. 

Powinieneś pomyśleć, jak Twoi kontrolerzy muszą zarządzać sprzedażą. Jeśli zawsze będziesz 

potrzebować całego obiektu, możesz mieć jedną metodę bez obawy o wydajność. Jeśli czasami 

potrzebujesz tylko pobrać cały obiekt, być może możesz dodać obie metody. W przypadku naszej 

aplikacji będziemy dysponować jedną metodą rządzenia nimi wszystkimi, ponieważ zawsze będziemy 

tego potrzebować. 

Powolne ładowanie 



Podobnie jak w przypadku każdego innego wyzwania projektowego, inni programiści zastanawiali się 

już nad tym problemem. Wymyślili wzór o nazwie leniwy ładunek. Ten wzorzec zasadniczo pozwala 

administratorowi myśleć, że istnieje tylko jedna metoda pobrania całego obiektu domeny, ale w 

rzeczywistości będziemy pobierać tylko to, czego potrzebujemy z bazy danych. Model pobiera 

najczęściej używane informacje o obiekcie i pozostawia pozostałe właściwości, które wymagają 

dodatkowych zapytań do bazy danych. Gdy kontroler użyje gettera właściwości, która jest pusta, model 

automatycznie pobiera te dane z bazy danych. Dostajemy to, co najlepsze z obu światów: kontroler ma 

prostotę, ale nie spędzamy więcej czasu niż potrzeba na wyszukiwanie nieużywanych danych. 

Dodaj następujące dane jako plik src / Models / SaleModel.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Models; 

use Bookstore\Domain\Sale; 

use Bookstore\Exceptions\DbException; 

use PDO; 

class SaleModel extends AbstractModel { 

const CLASSNAME = '\Bookstore\Domain\Sale'; 

public function getByUser(int $userId): array { 

$query = 'SELECT * FROM sale WHERE s.customer_id = :user'; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->execute(['user' => $userId]); 

return $sth->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS, self::CLASSNAME); 

} 

public function get(int $saleId): Sale { 

$query = 'SELECT * FROM sale WHERE id = :id'; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->execute(['id' => $saleId]); 

$sales = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_CLASS, self::CLASSNAME); 

if (empty($sales)) { 

throw new NotFoundException('Sale not found.'); 

} 

$sale = array_pop($sales); 

$query = <<<SQL 

SELECT b.id, b.title, b.author, b.price, sb.amount as stock, b.isbn 

FROM sale s 



LEFT JOIN sale_book sb ON s.id = sb.sale_id 

LEFT JOIN book b ON sb.book_id = b.id 

WHERE s.id = :id 

SQL; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->execute(['id' => $saleId]); 

$books = $sth->fetchAll( 

PDO::FETCH_CLASS, BookModel::CLASSNAME 

); 

$sale->setBooks($books); 

return $sale; 

} 

} 

Inną trudną metodą w tym modelu jest ta, która zajmuje się tworzeniem sprzedaży w bazie danych. Ta 

metoda musi utworzyć sprzedaż w tabeli sprzedaży, a następnie dodać wszystkie książki dotyczące tej 

sprzedaży do tabeli sale_book. Co by się stało, gdybyśmy mieli problem, kiedy dodajesz jedną z książek? 

W bazie danych pozostawilibyśmy uszkodzoną sprzedaż. Aby tego uniknąć, musimy użyć transakcji, 

zaczynając od jednej na początku metody modelu lub kontrolera, albo wycofując się w przypadku 

błędu, albo zatwierdzając ją na końcu metody. W ten sam sposób musimy również zadbać o 

identyfikator sprzedaży. Nie ustawiamy identyfikatora sprzedaży podczas tworzenia obiektu sprzedaży, 

ponieważ polegamy na polu autoinkrementalnym w bazie danych. Ale podczas wstawiania książek do 

sale_book potrzebujemy identyfikatora sprzedaży. W tym celu musimy poprosić o PDO dla ostatniego 

wstawionego identyfikatora za pomocą metody lastInsertId. Dodajmy zatem metodę create do 

Twojego SaleModel: 

public function create(Sale $sale) { 

$this->db->beginTransaction(); 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO sale(customer_id, date) 

VALUES(:id, NOW()) 

SQL; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

if (!$sth->execute(['id' => $sale->getCustomerId()])) { 

$this->db->rollBack(); 

throw new DbException($sth->errorInfo()[2]); 

} 



$saleId = $this->db->lastInsertId(); 

$query = <<<SQL 

INSERT INTO sale_book(sale_id, book_id, amount) 

VALUES(:sale, :book, :amount) 

SQL; 

$sth = $this->db->prepare($query); 

$sth->bindValue('sale', $saleId); 

foreach ($sale->getBooks() as $bookId => $amount) { 

$sth->bindValue('book', $bookId); 

$sth->bindValue('amount', $amount); 

if (!$sth->execute()) { 

$this->db->rollBack(); 

throw new DbException($sth->errorInfo()[2]); 

} 

} 

$this->db->commit(); 

} 

Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tej metodzie jest to, że przygotowujemy instrukcję, 

wiążemy z nią wartość (identyfikator sprzedaży), a następnie wiążemy i wykonujemy tę samą instrukcję 

tyle razy, ile książek w tablicy. Po otrzymaniu instrukcji możesz powiązać wartości tyle razy, ile chcesz. 

Ponadto możesz wykonać tę samą instrukcję tyle razy, ile chcesz, a wartości pozostaną takie same. 

V dla widoku 

Widok jest warstwą, która zajmuje się… widokiem. W tej warstwie znajdują się wszystkie szablony 

renderujące kod HTML otrzymany przez użytkownika. Chociaż oddzielenie widoków od reszty aplikacji 

jest łatwe do zauważenia, nie czyni widoków łatwą częścią. W rzeczywistości będziesz musiał nauczyć 

się nowej technologii, aby poprawnie pisać widoki. Przejdźmy do szczegółów. 

Wprowadzenie do Twig 

W naszej pierwszej próbie pisania widoków pomieszaliśmy kod PHP i HTML. Wiemy już, że logiki nie 

należy mieszać w tym samym miejscu co HTML, ale to nie koniec historii. Podczas renderowania HTML 

potrzebujemy też trochę logiki. Na przykład, jeśli chcemy wydrukować listę książek, musimy powtórzyć 

pewien blok HTML dla każdej książki. A ponieważ a priori nie znamy liczby książek do wydrukowania, 

najlepszą opcją byłaby pętla foreach. Jedną z opcji wielu ludzi jest minimalizowanie logiki, którą można 

uwzględnić w widoku. Możesz ustawić niektóre reguły, na przykład powinniśmy uwzględniać tylko 

warunki warunkowe i pętle, co jest rozsądną ilością logiki potrzebnej do renderowania podstawowych 

widoków. Problem polega na tym, że nie ma sposobu na egzekwowanie tego rodzaju reguł, a inni 

programiści mogą łatwo zacząć dodawać tam ciężką logikę. Podczas gdy niektórzy są w porządku, 



zakładając, że nikt tego nie zrobi, inni wolą wdrażać bardziej restrykcyjne systemy. To był początek 

silników szablonów. 

Możesz myśleć o silniku szablonów jako o innym języku, którego musisz się nauczyć. Dlaczego chcesz 

to zrobić? Ponieważ ten nowy „język” jest bardziej ograniczony niż PHP. Te języki zwykle pozwalają na 

wykonywanie warunkowych i prostych pętli i to wszystko. Deweloper nie może dodać PHP do tego 

pliku, ponieważ silnik szablonów nie potraktuje go jako kodu PHP. Zamiast tego po prostu wypisze kod 

na wyjściu - w treści odpowiedzi - jakby to był zwykły tekst. Ponadto, ponieważ jest specjalnie 

zorientowany na pisanie szablonów, składnia jest zwykle łatwiejsza do odczytania po zmieszaniu z 

HTML. Prawie wszystko jest zaletą. Niedogodnością korzystania z silnika szablonów jest to, że 

przetłumaczenie nowego języka na PHP, a następnie na HTML zajmuje trochę czasu. Może to być dość 

czasochłonne, dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać dobry silnik szablonów. Większość z nich pozwala 

także buforować szablony, poprawiając wydajność. Nasz wybór jest dość lekki i szeroko stosowany: 

gałązka. Ponieważ dodaliśmy już zależność do naszego pliku Composerfile, możemy jej użyć od razu. 

Ustawienie Twig jest dość łatwe. Po stronie PHP wystarczy określić lokalizację szablonów. Powszechną 

konwencją jest używanie do tego katalogu poglądów. Utwórz katalog i dodaj następujące dwa wiersze 

do pliku index.php: 

$ loader = nowy Twig_Loader_Filesystem (__ DIR__. '/ views'); 

$ twig = nowe Twig_Environment ($ loader); 

Widok książki 

W tych sekcjach, ponieważ pracujemy z szablonami, miło byłoby zobaczyć wynik Twojej pracy. Nie 

wdrożyliśmy jeszcze żadnych kontrolerów, więc zmusimy nasz index.php do renderowania 

konkretnego szablonu, niezależnie od żądania. Możemy rozpocząć renderowanie widoku pojedynczej 

książki. W tym celu dodajmy następujący kod na końcu pliku index.php, po utworzeniu obiektu twig: 

$ bookModel = new BookModel (Db :: getInstance ()); 

$ book = $ bookModel-> get (1); 

$ params = ['book' => $ book]; 

echo $ twig-> loadTemplate ('book.twig') -> render ($ params); 

W poprzednim kodzie żądamy książki o identyfikatorze 1 do BookModel, pobieramy obiekt książki i 

tworzymy tablicę, w której klucz książki ma wartość obiektu książki. Następnie mówimy Twigowi, aby 

załadował szablon book.twig i wyrenderował go, wysyłając tablicę. Spowoduje to pobranie szablonu i 

wstrzyknięcie obiektu $ book, dzięki czemu będzie można go używać w szablonie. Utwórzmy teraz nasz 

pierwszy szablon. Wpisz następujący kod w view / book.twig. Zgodnie z konwencją wszystkie szablony 

Twig powinny mieć rozszerzenie .twig: 

<h2>{{ book.title }}</h2> 

<h3>{{ book.author }}</h3> 

<hr> 

<p> 

<strong>ISBN</strong> {{ book.isbn }} 

</p> 



<p> 

<strong>Stock</strong> {{ book.stock }} 

</p> 

<p> 

<strong>Price</strong> {{ book.price|number_format(2) }} € 

</p> 

<hr> 

<h3>Actions</h3> 

<form method="post" action="/book/{{ book.id }}/borrow"> 

<input type="submit" value="Borrow"> 

</form> 

<form method="post" action="/book/{{ book.id }}/buy"> 

<input type="submit" value="Buy"> 

</form> 

Ponieważ jest to twój pierwszy szablon Twig, przejdźmy krok po kroku. Widać, że większość treści to 

HTML: niektóre nagłówki, kilka akapitów i dwie formy z dwoma przyciskami. Możesz rozpoznać część 

Twig, ponieważ jest ona zawarta w {{}}. W Twig wszystko zostanie wyświelone między tymi nawiasami 

klamrowymi. Pierwszy, który znajdziemy, zawiera book.title. Czy pamiętasz, że wstrzyknęliśmy obiekt 

książki podczas renderowania szablonu? Możemy uzyskać do niego dostęp tutaj, ale nie ze zwykłą 

składnią PHP. Aby uzyskać dostęp do właściwości obiektu, użyj. zamiast ->. Zatem book.title zwróci 

wartość właściwości title obiektu book, a {{}} sprawi, że Twig wyświetli ją. To samo dotyczy reszty 

szablonu. Jest taki, który robi coś więcej niż tylko dostęp do właściwości obiektu. Book.price | 

number_format (2) pobiera cenę książki i wysyła ją jako argument (używając symbolu potoku) do 

funkcji number_format, która ma już 2 jako kolejny argument. Ten kawałek kodu zasadniczo formatuje 

cenę do dwóch cyfr. W Twig masz również kilka funkcji, ale w większości sprowadzają się one do 

sformatowania wyjścia, co jest akceptowalną ilością logiki. Czy jesteś teraz przekonany o tym, jak czyste 

jest korzystanie z silnika szablonów dla swoich widoków? Możesz to wypróbować w przeglądarce: 

uzyskując dostęp do dowolnej ścieżki, serwer internetowy powinien uruchomić plik index.php, 

zmuszając do renderowania szablonu book.twig. 

Układy i bloki 

Projektując aplikację internetową, zwykle chciałbyś mieć wspólny układ dla większości swoich 

widoków. W naszym przypadku chcemy zawsze mieć menu u góry widoku, które pozwala nam 

przechodzić do różnych sekcji witryny, a nawet wyszukiwać książki z dowolnego miejsca użytkownika. 

Podobnie jak w przypadku modeli, chcemy uniknąć powielania kodu, ponieważ gdybyśmy mieli 

kopiować i wklejać układ wszędzie, jego aktualizacja byłaby koszmarem. Zamiast tego Twig ma 

możliwość definiowania układów. Układ w Twig jest tylko kolejnym plikiem szablonu. Jego zawartość 

to po prostu wspólny kod HTML, który chcemy wyświetlać we wszystkich widokach (w naszym 

przypadku menu i paska wyszukiwania), i zawiera pewne otagowane luki (bloki w świecie Twiga), w 



których będziesz mógł wstrzyknąć określony kod HTML każdego widoku. Możesz zdefiniować jeden z 

tych bloków za pomocą znacznika {% block%}. Zobaczmy, jak wyglądałby nasz plik views / layout.twig: 

<html> 

<head> 

<title>{% block title %}{% endblock %}</title> 

</head> 

<body> 

<div style="border: solid 1px"> 

<a href="/books">Books</a> 

<a href="/sales">My Sales</a> 

<a href="/my-books">My Books</a> 

<hr> 

<form action="/books/search" method="get"> 

<label>Title</label> 

<input type="text" name="title"> 

<label>Author</label> 

<input type="text" name="author"> 

<input type="submit" value="Search"> 

</form> 

</div> 

{% block content %}{% endblock %} 

</body> 

</html> 

Jak widać w poprzednim kodzie, bloki mają nazwy, dzięki czemu szablony korzystające z układu mogą 

się do nich odwoływać. W naszym układzie zdefiniowaliśmy dwa bloki: jeden dla tytułu widoku, a drugi 

dla samej treści. Gdy szablon korzysta z układu, wystarczy napisać kod HTML dla każdego z bloków 

zdefiniowanych w układzie, a Twig zajmie się resztą. Ponadto, aby poinformować Twiga, że nasz 

szablon chce użyć układu, używamy tagu {% extends%} z nazwą pliku układu. Zaktualizuj views / 

book.twig, aby użyć naszego nowego układu: 

{% extends 'layout.twig' %} 

{% block title %} 

{{ book.title }} 

{% endblock %} 



{% block content %} 

<h2>{{ book.title }}</h2> 

//... 

</form> 

{% endblock %} 

W górnej części pliku dodajemy układ, którego musimy użyć. Następnie otwieramy tag blokowy z 

nazwą odwołania i zapisujemy w nim kod HTML, którego chcemy użyć. Możesz użyć wszystkiego, co 

jest ważne w bloku, albo kodu Twig, albo zwykłego HTML. W naszym szablonie użyliśmy tytułu książki 

jako bloku tytułowego, który odnosi się do tytułu widoku, i umieściliśmy cały poprzedni HTML w bloku 

treści. Zauważ, że wszystko w pliku jest teraz w bloku. Wypróbuj teraz w przeglądarce, aby zobaczyć 

zmiany. 

Paginowana lista książek 

Dodajmy kolejny widok, tym razem dla stronicowanej listy książek. Aby zobaczyć wynik swojej pracy, 

zaktualizuj zawartość index.php, zastępując kod z poprzedniej sekcji następującymi: 

$bookModel = new BookModel(Db::getInstance()); 

$books = $bookModel->getAll(1, 3); 

$params = ['books' => $books, 'currentPage' => 2]; 

echo $twig->loadTemplate('books.twig')->render($params); 

W poprzednim fragmencie wymuszamy na aplikacji renderowanie szablonu books.twig, wysyłając 

tablicę książek ze strony nr 1 i wyświetlając 3 książki na stronie. Ta tablica może jednak nie zawsze 

zwracać 3 książki, być może dlatego, że w bazie danych są tylko 2 książki. Powinniśmy następnie użyć 

pętli do iteracji listy zamiast zakładać rozmiar tablicy. W Twig możesz emulować pętlę foreach za 

pomocą {% for <element> w <array>%} w celu iteracji tablicy. Użyjmy go do twoich widoków / 

books.twig: 

{% extends 'layout.twig' %} 

{% block title %} 

Books 

{% endblock %} 

{% block content %} 

<table> 

<thead> 

<th>Title</th> 

<th>Author</th> 

<th></th> 

</thead> 



{% for book in books %} 

<tr> 

<td>{{ book.title }}</td> 

<td>{{ book.author }}</td> 

<td><a href="/book/{{ book.id }}">View</a></td> 

</tr> 

{% endfor %} 

</table> 

{% endblock %} 

Możemy również użyć warunkowej w szablonie Twig, która działa tak samo jak warunkowa w PHP. 

Składnia to {% if <wyrażenie boolean>%}. Użyjmy go, aby zdecydować, czy powinniśmy wyświetlać 

poprzednie i / lub następujące linki na naszej stronie. Dodaj następujący kod na końcu bloku 

zawartości: 

{% if currentPage != 1 %} 

<a href="/books/{{ currentPage - 1 }}">Previous</a> 

{% endif %} 

{% if not lastPage %} 

<a href="/books/{{ currentPage + 1 }}">Next</a> 

{% endif %} 

Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w tym szablonie, jest to, że nie jesteśmy ograniczeni 

do używania tylko zmiennych podczas drukowania treści za pomocą {{}}. Możemy dodać dowolne 

prawidłowe wyrażenie Twig, które zwraca wartość, tak jak to zrobiliśmy z {{currentPage + 1}}. 

Widok sprzedaży 

Pokazaliśmy już wszystko, czego potrzebujesz do korzystania z szablonów, a teraz musimy tylko 

zakończyć ich dodawanie. Następnym na liście jest szablon, który pokazuje listę sprzedaży dla danego 

użytkownika. Zaktualizuj plik index.php za pomocą następującego hacka: 

$saleModel = new SaleModel(Db::getInstance()); 

$sales = $saleModel->getByUser(1); 

$params = ['sales' => $sales]; 

echo $twig->loadTemplate('sales.twig')->render($params); 

Szablon tego widoku będzie bardzo podobny do szablonu z listą książek: tabela wypełniona zawartością 

tablicy. Poniżej znajduje się treść views / sales.twig: 

{% extends 'layout.twig' %} 

{% block title %} 



My sales 

{% endblock %} 

{% block content %} 

<table> 

<thead> 

<th>Id</th> 

<th>Date</th> 

</thead> 

{% for sale in sales %} 

<tr> 

<td>{{ sale.id}}</td> 

<td>{{ sale.date }}</td> 

<td><a href="/sales/{{ sale.id }}">View</a></td> 

</tr> 

{% endfor %} 

</table> 

{% endblock %} 

Drugi widok związany ze sprzedażą to miejsce, w którym chcemy wyświetlić całą zawartość 

określonego. Ta sprzedaż ponownie będzie podobna do listy książek, ponieważ będziemy wyświetlać 

książki związane z tą sprzedażą. Włamanie do wymuszenia renderowania tego szablonu jest 

następujące: 

$saleModel = new SaleModel(Db::getInstance()); 

$sale = $saleModel->get(1); 

$params = ['sale' => $sale]; 

echo $twig->loadTemplate('sale.twig')->render($params); 

And the Twig template should be placed in views/sale.twig: 

{% extends 'layout.twig' %} 

{% block title %} 

Sale {{ sale.id }} 

{% endblock %} 

{% block content %} 

<table> 



<thead> 

<th>Title</th> 

<th>Author</th> 

<th>Amount</th> 

<th>Price</th> 

<th></th> 

</thead> 

{% for book in sale.books %} 

<tr> 

<td>{{ book.title }}</td> 

<td>{{ book.author }}</td> 

<td>{{ book.stock }}</td> 

<td>{{ (book.price * book.stock)|number_format(2) }} €</ 

td> 

<td><a href="/book/{{ book.id }}">View</a></td> 

</tr> 

{% endfor %} 

</table> 

{% endblock %} 

Szablon błędu 

Powinniśmy dodać bardzo prosty szablon, który będzie wyświetlany użytkownikowi, gdy wystąpi błąd 

w naszej aplikacji, zamiast wyświetlać komunikat o błędzie PHP. Ten szablon oczekuje tylko zmiennej 

errorMessage i może wyglądać następująco. Zapisz go jako views / error.twig: 

{% extends 'layout.twig' %} 

{% block title %} 

Error 

{% endblock %} 

{% block content %} 

<h2>Error: {{ errorMessage }}</h2> 

{% endblock %} 

Zauważ, że nawet strona błędu wykracza poza układ, ponieważ chcemy, aby użytkownik mógł zrobić 

coś innego, gdy to się stanie. 



Szablon logowania 

Nasz ostatni szablon będzie tym, który pozwala użytkownikowi się zalogować. Ten szablon różni się 

nieco od innych, ponieważ będzie używany w dwóch różnych scenariuszach. W pierwszym użytkownik 

uzyskuje dostęp do widoku logowania po raz pierwszy, dlatego musimy wyświetlić formularz. W 

drugim użytkownik próbował już się zalogować i wystąpił błąd, tzn. nie znaleziono adresu e-mail. W 

takim przypadku dodamy dodatkową zmienną do szablonu, errorMessage, i dodamy warunek, aby 

wyświetlać jego zawartość tylko wtedy, gdy ta zmienna jest zdefiniowana. Możesz użyć 

zdefiniowanego operatora, aby to sprawdzić. Dodaj następujący szablon jako views / login.twig: 

{% extends 'layout.twig' %} 

{% block title %} 

Login 

{% endblock %} 

{% block content %} 

{% if errorMessage is defined %} 

<strong>{{ errorMessage }}</strong> 

{% endif %} 

<form action="/login" method="post"> 

<label>Email</label> 

<input type="text" name="email"> 

<input type="submit"> 

</form> 

{% endblock %} 

C dla kontrolera 

Nadszedł czas na dyrygenta orkiestry. Kontrolery reprezentują warstwę w naszej aplikacji, która na 

żądanie, rozmawia z modelami i buduje widoki. Zachowują się jak menedżer zespołu: decydują, jakich 

zasobów użyć w zależności od sytuacji. Jak stwierdziliśmy podczas wyjaśniania modeli, czasami trudno 

jest zdecydować, czy jakiś element logiki powinien przejść do sterownika czy modelu. Pod koniec dnia 

MVC jest wzorem, który prowadzi Cię, a nie dokładnym algorytmem, który musisz postępować krok po 

kroku. Będą scenariusze, w których odpowiedź nie będzie prosta, więc to zależy od ciebie; w takich 

przypadkach staraj się być konsekwentny. Oto niektóre typowe scenariusze, które mogą być trudne do 

zlokalizowania: 

• Żądanie wskazuje ścieżkę, której nie obsługujemy. Ten scenariusz jest już omówiony w naszej aplikacji 

i to router powinien się tym zająć, a nie kontroler. 

• Żądanie próbuje uzyskać dostęp do elementu, który nie istnieje, na przykład do identyfikatora książki, 

który nie znajduje się w bazie danych. W takim przypadku kontroler powinien zapytać model, czy 

książka istnieje, i w zależności od odpowiedzi renderować szablon z zawartością książki lub inny z 

komunikatem „Nie znaleziono”. 



• Użytkownik próbuje wykonać akcję, taką jak zakup książki, ale parametry pochodzące z żądania są 

nieprawidłowe. To jest podchwytliwe. Jedną z opcji jest pobranie wszystkich parametrów z żądania bez 

ich sprawdzania, wysłanie ich bezpośrednio do modelu i pozostawienie zadania dezynfekcji informacji 

do modelu. Inną opcją jest to, że kontroler sprawdza, czy podane parametry mają sens, a następnie 

przekazuje je do modelu. Istnieją inne rozwiązania, takie jak budowanie klasy, która sprawdza, czy 

parametry są prawidłowe, i które można ponownie wykorzystać w różnych kontrolerach. W takim 

przypadku będzie to zależeć od ilości parametrów i logiki związanej z odkażaniem. W przypadku żądań 

odbierających dużo danych trzecia opcja wygląda najlepiej z nich, ponieważ będziemy mogli ponownie 

użyć kodu w różnych punktach końcowych i nie piszemy zbyt długich kontrolerów. Ale w żądaniach, w 

których użytkownik wysyła jeden lub dwa parametry, dezynfekcja ich w kontrolerze może być 

wystarczająca. 

Teraz, gdy już stworzyliśmy grunt, przygotujmy naszą aplikację do używania kontrolerów. Pierwszą 

rzeczą do zrobienia jest aktualizacja naszego pliku index.php, który zmusza aplikację do renderowania 

zawsze tego samego szablonu. Zamiast tego powinniśmy przekazać to zadanie routerowi, który zwróci 

odpowiedź jako ciąg znaków, który możemy po prostu wydrukować za pomocą echa. Zaktualizuj plik 

index.php o następującą treść: 

<?php 

use Bookstore\Core\Router; 

use Bookstore\Core\Request; 

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; 

$router = new Router(); 

$response = $router->route(new Request()); 

echo $response; 

Jak zapewne pamiętasz, router tworzy instancję klasy kontrolera, wysyłając obiekt żądania do 

konstruktora. Ale kontrolery mają również inne zależności, takie jak silnik szablonów, połączenie z bazą 

danych lub czytnik konfiguracji. Mimo że nie jest to najlepsze rozwiązanie (poprawisz je, gdy omówimy 

zastrzyk zależności w następnej sekcji), możemy utworzyć obiekt AbstractController który będzie 

rodzicem wszystkich kontrolerów i ustawi te zależności. Skopiuj następujące pliki jako src / Controllers 

/ AbstractController.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Controllers; 

use Bookstore\Core\Config; 

use Bookstore\Core\Db; 

use Bookstore\Core\Request; 

use Monolog\Logger; 

use Twig_Environment; 

use Twig_Loader_Filesystem; 

use Monolog\Handler\StreamHandler; 



abstract class AbstractController { 

protected $request; 

protected $db; 

protected $config; 

protected $view; 

protected $log; 

public function __construct(Request $request) { 

$this->request = $request; 

$this->db = Db::getInstance(); 

$this->config = Config::getInstance(); 

$loader = new Twig_Loader_Filesystem( 

__DIR__ . '/../../views' 

); 

$this->view = new Twig_Environment($loader); 

$this->log = new Logger('bookstore'); 

$logFile = $this->config->get('log'); 

$this->log->pushHandler( 

new StreamHandler($logFile, Logger::DEBUG) 

); 

} 

public function setCustomerId(int $customerId) { 

$this->customerId = $customerId; 

} 

} 

Podczas tworzenia instancji kontrolera ustawimy niektóre właściwości, które będą przydatne podczas 

obsługi żądań. Wiemy już, jak utworzyć instancję połączenia z bazą danych, czytnika konfiguracji i 

silnika szablonów. Czwarta właściwość, $log, pozwoli deweloperowi zapisywać dzienniki w danym 

pliku, jeśli to konieczne. Wykorzystamy do tego bibliotekę Monolog, ale istnieje wiele innych opcji. 

Zauważ, że aby utworzyć instancję rejestratora, otrzymujemy wartość logu z konfiguracji, która 

powinna być ścieżką do pliku dziennika. Konwencja polega na użyciu katalogu / var / log /, więc utwórz 

plik /var/log/bookstore.log i dodaj „log”: „/var/log/bookstore.log” do pliku konfiguracyjnego. Inną 

rzeczą, która jest przydatna dla niektórych kontrolerów - ale nie dla wszystkich - jest informacja o tym, 

że użytkownik wykonuje akcję. Ponieważ będzie to dostępne tylko dla niektórych tras, nie powinniśmy 

ustawiać go podczas konstruowania kontrolera. Zamiast tego mamy do ustawienia routera, aby 

ustawić identyfikator klienta, gdy jest dostępny; w rzeczywistości router już to robi. Wreszcie, 



przydatną metodą pomocniczą, którą moglibyśmy zastosować, jest metoda renderowania danego 

szablonu z parametrami, ponieważ wszystkie kontrolery ostatecznie renderują jeden szablon lub drugi. 

Dodajmy następującą chronioną metodę do klasy AbstractController: 

protected function render(string $template, array $params): string { 

return $this->view->loadTemplate($template)->render($params); 

} 

Kontroler błędów 

Zacznijmy od stworzenia najłatwiejszego z kontrolerów: ErrorController. Ten kontroler niewiele robi; 

po prostu renderuje szablon error.twig wysyłając komunikat „Nie znaleziono strony!” wiadomość. Jak 

zapewne pamiętasz, router używa tego kontrolera, gdy nie może dopasować żądania do żadnej z 

innych zdefiniowanych tras. Zapisz następującą klasę w src / Controllers / ErrorController.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Controllers; 

class ErrorController extends AbstractController { 

public function notFound(): string { 

$properties = ['errorMessage' => 'Page not found!']; 

return $this->render('error.twig', $properties); 

} 

} 

Kontroler logowania 

Drugi kontroler, który musimy dodać, to ten, który zarządza logowaniem klientów. Jeśli myślimy o 

przepływie, gdy użytkownik chce się uwierzytelnić, mamy następujące scenariusze: 

• Użytkownik chce uzyskać formularz logowania w celu przesłania niezbędnych informacji i 

zalogowania się. 

• Użytkownik próbuje wysłać formularz, ale nie udało nam się uzyskać adresu e-mail. Powinniśmy 

ponownie renderować formularz, informując go o problemie. 

• Użytkownik przesyła formularz e-mailem, ale nie jest on prawidłowy. W takim przypadku powinniśmy 

ponownie wyświetlić formularz logowania z komunikatem o błędzie wyjaśniającym sytuację. 

• Użytkownik przesyła prawidłową wiadomość e-mail, ustawiamy plik cookie i wyświetlamy listę 

książek, aby użytkownik mógł rozpocząć wyszukiwanie. To jest absolutnie arbitralne; możesz wysłać je 

na stronę pożyczonych książek, ich sprzedaży i tak dalej. Ważne jest, aby zauważyć, że będziemy 

przekierowywać żądanie do innego kontrolera. 

Istnieją maksymalnie cztery możliwe ścieżki. Użyjemy obiektu żądania, aby zdecydować, którego z nich 

użyć w każdym przypadku, zwracając odpowiednią odpowiedź. Stwórzmy zatem klasę 

CustomerController w src / Controllers / CustomerController.php za pomocą metody logowania w 

następujący sposób: 



<?php 

namespace Bookstore\Controllers; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

use Bookstore\Models\CustomerModel; 

class CustomerController extends AbstractController { 

public function login(string $email): string { 

if (!$this->request->isPost()) { 

return $this->render('login.twig', []); 

} 

$params = $this->request->getParams(); 

if (!$params->has('email')) { 

$params = ['errorMessage' => 'No info provided.']; 

return $this->render('login.twig', $params); 

} 

$email = $params->getString('email'); 

$customerModel = new CustomerModel($this->db); 

try { 

$customer = $customerModel->getByEmail($email); 

} catch (NotFoundException $e) { 

$this->log->warn('Customer email not found: ' . $email); 

$params = ['errorMessage' => 'Email not found.']; 

return $this->render('login.twig', $params); 

} 

setcookie('user', $customer->getId()); 

$newController = new BookController($this->request); 

return $newController->getAll(); 

} 

} 

Jak widać, istnieją cztery różne zwroty dla czterech różnych przypadków. Sam kontroler nic nie robi, 

ale koordynuje pozostałe komponenty i podejmuje decyzje. Najpierw sprawdzamy, czy żądanie jest 

POST, a jeśli nie jest, zakładamy, że użytkownik chce otrzymać formularz. Jeśli tak, sprawdzimy, czy w 

parametrach znajduje się e-mail, zwracając błąd, jeśli e-maila nie ma. Jeśli tak, postaramy się znaleźć 



klienta z tym adresem e-mail, korzystając z naszego modelu. Jeśli otrzymamy wyjątek informujący, że 

nie ma takiego klienta, wyślemy formularz z komunikatem o błędzie „Nie znaleziono”. Jeśli logowanie 

się powiedzie, ustawimy ciasteczko z identyfikatorem klienta i wykonamy metodę getAll 

BookController (jeszcze do zapisania), zwracając listę książek. W tym momencie powinieneś być w 

stanie przetestować funkcję logowania aplikacji do końca w przeglądarce. Spróbuj uzyskać dostęp do 

http: // localhost: 8000 / login, aby zobaczyć formularz, dodając losowe wiadomości e-mail, aby 

otrzymać komunikat o błędzie i dodając prawidłową wiadomość e-mail (sprawdź tabelę klientów w 

MySQL), aby zalogować się pomyślnie. Następnie powinien pojawić się plik cookie z identyfikatorem 

klienta. 

Kontroler książek 

Klasa BookController będzie największym z naszych kontrolerów, ponieważ opiera się na niej większość 

aplikacji. Zacznijmy od dodania najłatwiejszych metod, które tylko pobierają informacje z bazy danych. 

class BookController extends AbstractController { 

const PAGE_LENGTH = 10; 

public function getAllWithPage($page): string { 

$page = (int)$page; 

$bookModel = new BookModel($this->db); 

$books = $bookModel->getAll($page, self::PAGE_LENGTH); 

$properties = [ 

'books' => $books, 

'currentPage' => $page, 

'lastPage' => count($books) < self::PAGE_LENGTH 

]; 

return $this->render('books.twig', $properties); 

} 

public function getAll(): string { 

return $this->getAllWithPage(1); 

} 

public function get(int $bookId): string { 

$bookModel = new BookModel($this->db); 

try { 

$book = $bookModel->get($bookId); 

} catch (\Exception $e) { 

$this->log->error( 



'Error getting book: ' . $e->getMessage() 

); 

$properties = ['errorMessage' => 'Book not found!']; 

return $this->render('error.twig', $properties); 

} 

$properties = ['book' => $book]; 

return $this->render('book.twig', $properties); 

} 

public function getByUser(): string { 

$bookModel = new BookModel($this->db); 

$books = $bookModel->getByUser($this->customerId); 

$properties = [ 

'books' => $books, 

'currentPage' => 1, 

'lastPage' => true 

]; 

return $this->render('books.twig', $properties); 

} 

} 

Jak dotąd w poprzednim kodzie nie ma nic specjalnego. Metody getAllWithPage i getAll robią to samo: 

jedna z numerem strony podanym przez użytkownika jako argument URL, a druga z ustawieniem 

numeru strony na 1 - wielkość domyślna. Proszą model o wyświetlenie listy książek i przekazanie do 

widoku. Informacje o bieżącej stronie - oraz o tym, czy znajdujemy się na ostatniej stronie - są również 

wysyłane do szablonu w celu dodania linków do „poprzedniej” i „następnej” strony. Metoda get 

otrzyma identyfikator książki, którą interesuje klient. Spróbuje pobrać ją za pomocą modelu. Jeśli 

model zgłosi wyjątek, wyrenderujemy szablon błędu z komunikatem „Nie znaleziono książki”. Zamiast 

tego, jeśli identyfikator książki jest prawidłowy, wyrenderujemy szablon książki zgodnie z 

oczekiwaniami. Metoda getByUser zwróci wszystkie książki, które pożyczył uwierzytelniony klient. 

Wykorzystamy właściwość customerId, którą ustawiliśmy z routera. Nie ma tutaj kontroli 

poczytalności, ponieważ nie próbujemy zdobyć konkretnej książki, ale listę, która może być pusta, jeśli 

użytkownik nie pożyczył jeszcze żadnych książek - ale to nie jest problem. Innym kontrolerem 

pobierającym jest ten, który wyszukuje książkę według tytułu i / lub autora. Ta metoda zostanie 

uruchomiona, gdy użytkownik prześle formularz w szablonie układu. Formularz wysyła zarówno tytuł, 

jak i pole autora, więc kontroler poprosi o jedno i drugie. Model jest gotowy do użycia argumentów, 

które są puste, więc nie przeprowadzimy tutaj żadnych dodatkowych kontroli. Dodaj metodę do klasy 

BookController: 

public function search(): string { 



$title = $this->request->getParams()->getString('title'); 

$author = $this->request->getParams()->getString('author'); 

$bookModel = new BookModel($this->db); 

$books = $bookModel->search($title, $author); 

$properties = [ 

'books' => $books, 

'currentPage' => 1, 

'lastPage' => true 

]; 

return $this->render('books.twig', $properties); 

} 

Twoja aplikacja nie może wykonywać żadnych działań, ale przynajmniej możesz w końcu przejrzeć listę 

książek i kliknąć dowolną z nich, aby wyświetlić szczegóły. Nareszcie coś tu mamy! 

Pożyczanie książek 

Pożyczanie i zwracanie książek to prawdopodobnie działania, które wymagają największej logiki, wraz 

z zakupem książki, którą obejmie inny kontroler. Jest to dobre miejsce do rozpoczęcia rejestrowania 

działań użytkownika, ponieważ przyda się później do celów debugowania. Najpierw zobaczmy kod, a 

następnie krótko go omówimy. Dodaj następujące dwie metody do klasy BookController: 

public function borrow(int $bookId): string { 

$bookModel = new BookModel($this->db); 

try { 

$book = $bookModel->get($bookId); 

} catch (NotFoundException $e) { 

$this->log->warn('Book not found: ' . $bookId); 

$params = ['errorMessage' => 'Book not found.']; 

return $this->render('error.twig', $params); 

} 

if (!$book->getCopy()) { 

$params = [ 

'errorMessage' => 'There are no copies left.' 

]; 

return $this->render('error.twig', $params); 



} 

try { 

$bookModel->borrow($book, $this->customerId); 

} catch (DbException $e) { 

$this->log->error( 

'Error borrowing book: ' . $e->getMessage() 

); 

$params = ['errorMessage' => 'Error borrowing book.']; 

return $this->render('error.twig', $params); 

} 

return $this->getByUser(); 

} 

public function returnBook(int $bookId): string { 

$bookModel = new BookModel($this->db); 

try { 

$book = $bookModel->get($bookId); 

} catch (NotFoundException $e) { 

$this->log->warn('Book not found: ' . $bookId); 

$params = ['errorMessage' => 'Book not found.']; 

return $this->render('error.twig', $params); 

} 

$book->addCopy(); 

try { 

$bookModel->returnBook($book, $this->customerId); 

} catch (DbException $e) { 

$this->log->error( 

'Error returning book: ' . $e->getMessage() 

); 

$params = ['errorMessage' => 'Error returning book.']; 

return $this->render('error.twig', $params); 

} 



return $this->getByUser(); 

} 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jedną z nowych rzeczy jest to, że rejestrujemy działania użytkownika, na 

przykład podczas próby pożyczenia lub zwrotu książki, która nie jest ważna. Monolog pozwala pisać 

dzienniki o różnych poziomach priorytetu: błąd, ostrzeżenie i powiadomienia. Możesz wywoływać 

takie metody, jak błąd, ostrzeżenie lub powiadomienie, aby odnieść się do każdej z nich. Używamy 

ostrzeżeń, gdy dzieje się coś nieoczekiwanego, ale niekrytycznego, na przykład próbując pożyczyć 

książkę, której nie ma. Błędy są stosowane, gdy występuje nieznany problem, z którego nie możemy 

się przywrócić, np. Błąd z bazy danych. Sposób działania tych dwóch metod jest następujący: 

otrzymujemy obiekt książki z 3database o podanym identyfikatorze książki. Jak zwykle, jeśli nie ma 

takiej książki, zwracamy stronę błędu. Kiedy już mamy obiekt domeny książki, korzystamy z 

pomocników addCopy i getCopy w celu zaktualizowania zapasu książki i przesłania jej do modelu wraz 

z identyfikatorem klienta w celu przechowywania informacji w bazie danych. Pożyczanie książki 

obejmuje również kontrolę poczytalności, na wypadek gdyby nie było już dostępnych książek. W obu 

przypadkach zwracamy listę książek, które użytkownik pożyczył w odpowiedzi kontrolera. 

Kontroler sprzedaży 

Dochodzimy do ostatniego z naszych kontrolerów: SalesController. W przypadku innego modelu 

skończy się to prawie tym samym, co metody związane z wypożyczonymi książkami. Ale musimy 

utworzyć obiekt domeny sprzedaży w kontrolerze zamiast pobierać go z modelu. Dodajmy następujący 

kod, który zawiera metodę kupowania książki, dodawania i dwa pobierające: jeden, który pobiera całą 

sprzedaż danego użytkownika, i drugi, który uzyskuje informacje o konkretnej sprzedaży, czyli 

getByUser i dostać odpowiednio. Zgodnie z konwencją plik będzie miał postać src / Controllers / 

SalesController.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Controllers; 

use Bookstore\Domain\Sale; 

use Bookstore\Models\SaleModel; 

class SalesController extends AbstractController { 

public function add($id): string { 

$bookId = (int)$id; 

$salesModel = new SaleModel($this->db); 

$sale = new Sale(); 

$sale->setCustomerId($this->customerId); 

$sale->addBook($bookId); 

try { 

$salesModel->create($sale); 

} catch (\Exception $e) { 



$properties = [ 

'errorMessage' => 'Error buying the book.' 

]; 

$this->log->error( 

'Error buying book: ' . $e->getMessage() 

); 

return $this->render('error.twig', $properties); 

} 

return $this->getByUser(); 

} 

public function getByUser(): string { 

$salesModel = new SaleModel($this->db); 

$sales = $salesModel->getByUser($this->customerId); 

$properties = ['sales' => $sales]; 

return $this->render('sales.twig', $properties); 

} 

public function get($saleId): string { 

$salesModel = new SaleModel($this->db); 

$sale = $salesModel->get($saleId); 

$properties = ['sale' => $sale]; 

return $this->render('sale.twig', $properties); 

} 

} 

Zastrzyk zależności 

Pod koniec rozdziału omówimy jeden z najciekawszych i kontrowersyjnych tematów, nie tylko wzorzec 

MVC, ale ogólnie OOP: wstrzykiwanie zależności. Pokażemy Ci, dlaczego jest to tak ważne i jak wdrożyć 

rozwiązanie, które pasuje do naszej konkretnej aplikacji, mimo że istnieje wiele różnych implementacji, 

które mogą zaspokoić różne potrzeby. 

Dlaczego konieczne jest wstrzyknięcie zależności? 

Nadal musimy omówić sposób testowania kodu przez jednostkę, dlatego jeszcze go nie doświadczyłeś. 

Ale jednym ze znaków potencjalnego źródła problemów jest użycie nowej instrukcji w kodzie do 

utworzenia instancji klasy, która nie należy do bazy kodu - znanej również jako zależność. Użycie 

nowego do utworzenia obiektu domeny, takiego jak Książka lub Sprzedaż, jest w porządku. Używanie 

go do tworzenia instancji modeli również jest do przyjęcia. Jednak ręczne tworzenie instancji, które 



jest czymś innym, takim jak silnik szablonu, połączenie z bazą danych lub program rejestrujący, jest 

czymś, czego należy unikać. Istnieją różne powody, które wspierają ten pomysł: 

• Jeśli chcesz używać kontrolera z dwóch różnych miejsc, a każde z tych miejsc wymaga innego 

połączenia z bazą danych lub pliku dziennika, utworzenie instancji tych zależności w kontrolerze nie 

pozwoli nam tego zrobić. Ten sam kontroler zawsze będzie korzystał z tej samej zależności. 

• Tworzenie instancji zależności w kontrolerze oznacza, że kontroler jest w pełni świadomy konkretnej 

implementacji każdej z jego zależności, to znaczy, kontroler wie, że używamy PDO ze sterownikiem 

MySQL i lokalizacji poświadczeń dla połączenia. Oznacza to wysoki poziom sprzężenia w Twojej 

aplikacji - więc złe wieści. 

• Zamiana jednej zależności na inną, która implementuje ten sam interfejs nie jest łatwa, jeśli tworzysz 

zależność jawnie wszędzie, ponieważ będziesz musiał przeszukać wszystkie te miejsca i ręcznie zmienić 

instancję. 

Z tych wszystkich powodów i więcej, zawsze dobrze jest podać zależności, których potrzebuje klasa, 

taka jak kontroler, zamiast pozwalać mu tworzyć własne. Jest to coś, z czym wszyscy się zgadzają. 

Problem pojawia się przy wdrażaniu rozwiązania. Istnieją różne opcje: 

• Mamy konstruktora, który oczekuje (poprzez argumenty) wszystkich zależności, których kontroler 

lub inna klasa potrzebuje. Konstruktor przypisze każdy z argumentów do właściwości klasy. 

• Mamy pustego konstruktora i zamiast tego dodajemy tyle metod ustawiających, ile zależności klasy. 

• Hybryda obu, w której ustawiamy główne zależności za pomocą konstruktora, a resztę zależności 

ustawiamy. 

• Wysłanie obiektu zawierającego wszystkie zależności jako unikalny argument dla konstruktora, a 

kontroler pobiera zależności, których potrzebuje z tego kontenera. 

Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Jeśli mamy klasę z wieloma zależnościami, wstrzyknięcie 

ich wszystkich za pomocą konstruktora sprawiłoby, że byłoby to sprzeczne z intuicją, więc byłoby lepiej, 

gdybyśmy wstrzyknęli je za pomocą ustawiaczy, nawet jeśli klasa z wieloma zależnościami wygląda na 

zły projekt. Jeśli mamy tylko jedną lub dwie zależności, użycie konstruktora może być dopuszczalne i 

napiszemy mniej kodu. W przypadku klas z kilkoma zależnościami, ale nie wszystkie z nich są 

obowiązkowe, dobrym rozwiązaniem może być użycie wersji hybrydowej. Czwarta opcja ułatwia 

wstrzykiwanie zależności, ponieważ nie musimy wiedzieć, czego oczekuje każdy obiekt. Problem 

polega na tym, że każda klasa powinna wiedzieć, jak pobrać swoją zależność, czyli nazwę zależności, 

która nie jest idealna. 

Wdrożenie własnego wtryskiwacza zależności 

Rozwiązania typu open source dla wtryskiwaczy zależności są już dostępne, ale uważamy, że dobrym 

rozwiązaniem byłoby samodzielne wdrożenie prostego. Idea naszego wtryskiwacza zależności jest 

klasą zawierającą instancje zależności, których potrzebuje Twój kod. Ta klasa, która jest w zasadzie 

mapą nazw zależności na instancje zależności, będzie miała dwie metody: moduł pobierający i 

ustawiający zależności. Nie chcemy używać właściwości statycznej dla tablicy zależności, ponieważ 

jednym z celów jest możliwość posiadania więcej niż jednego wtryskiwacza zależności z innym 

zestawem zależności. Dodaj następującą klasę do src / Utils / DependencyInjector.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Utils; 



use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

class DependencyInjector { 

private $dependencies = []; 

public function set(string $name, $object) { 

$this->dependencies[$name] = $object; 

} 

public function get(string $name) { 

if (isset($this->dependencies[$name])) { 

return $this->dependencies[$name]; 

} 

throw new NotFoundException( 

$name . ' dependency not found.' 

); 

} 

} 

Posiadanie iniekcji zależności oznacza, że zawsze będziemy używać tej samej instancji danej klasy za 

każdym razem, gdy o nią poprosimy, zamiast tworzyć ją za każdym razem. Oznacza to, że 

implementacje singletonów nie są już potrzebne; w rzeczywistości, jak wspomniano w rozdziale 4, 

Tworzenie czystego kodu za pomocą OOP, lepiej jest ich unikać. Pozbądźmy się ich zatem. Jednym z 

miejsc, w którym go używaliśmy, był nasz czytnik konfiguracji. Zamień istniejący kod na następujący w 

pliku src / Core / Config.php: 

 

<?php 

namespace Bookstore\Core; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

class Config { 

private $data; 

public function __construct() { 

$json = file_get_contents( 

__DIR__ . '/../../config/app.json' 

); 

$this->data = json_decode($json, true); 

} 



public function get($key) { 

if (!isset($this->data[$key])) { 

throw new NotFoundException("Key $key not in config."); 

} 

return $this->data[$key]; 

} 

} 

Drugim miejscem, w którym korzystaliśmy z wzorca singletonu, była klasa DB. W rzeczywistości celem 

klasy było tylko utworzenie singletonu dla naszego połączenia z bazą danych, ale jeśli nie będziemy z 

niego korzystać, możemy usunąć całą klasę. Więc usuń plik src / Core / DB.php. Teraz musimy 

zdefiniować wszystkie te zależności i dodać je do naszego aplikatora zależności. Plik index.php to dobre 

miejsce, aby mieć wtryskiwacz zależności przed przesłaniem żądania. Dodaj następujący kod tuż przed 

wystąpieniem klasy Router: 

$config = new Config(); 

$dbConfig = $config->get('db'); 

$db = new PDO( 

'mysql:host=127.0.0.1;dbname=bookstore', 

$dbConfig['user'], 

$dbConfig['password'] 

); 

$loader = new Twig_Loader_Filesystem(__DIR__ . '/../../views'); 

$view = new Twig_Environment($loader); 

$log = new Logger('bookstore'); 

$logFile = $config->get('log'); 

$log->pushHandler(new StreamHandler($logFile, Logger::DEBUG)); 

$di = new DependencyInjector(); 

$di->set('PDO', $db); 

$ di-> set ('Utils \ Config', $ config); 

$ di-> set ('Twig_Environment', $ view); 

$ di-> set („Logger”, $ log); 

$ router = nowy router ($ di); 

// ... 



Jest kilka zmian, które musimy wprowadzić teraz. Najważniejsze z nich odnoszą się do klasy 

AbstractController, która będzie intensywnie korzystać z wtryskiwacza zależności. Dodaj właściwość o 

nazwie $ di do tej klasy i zamień konstruktor na: 

public function __construct( 

DependencyInjector $di, 

Request $request 

) { 

$this->request = $request; 

$this->di = $di; 

$this->db = $di->get('PDO'); 

$this->log = $di->get('Logger'); 

$this->view = $di->get('Twig_Environment'); 

$this->config = $di->get('Utils\Config'); 

$this->customerId = $_COOKIE['id']; 

} 

Pozostałe zmiany odnoszą się do klasy Router, ponieważ wysyłamy ją teraz jako część konstruktora i 

musimy wstrzyknąć ją do kontrolerów, które tworzymy. Dodaj również właściwość $ di do tej klasy i 

zmień konstruktor na następujący: 

public function __construct(DependencyInjector $di) { 

$this->di = $di; 

$json = file_get_contents(__DIR__ . '/../../config/routes.json'); 

$this->routeMap = json_decode($json, true); 

} 

Zmień także zawartość metody executeController i route: 

public function route(Request $request): string { 

$path = $request->getPath(); 

foreach ($this->routeMap as $route => $info) { 

$regexRoute = $this->getRegexRoute($route, $info); 

if (preg_match("@^/$regexRoute$@", $path)) { 

return $this->executeController( 

$route, $path, $info, $request 

); 



} 

} 

$errorController = new ErrorController( 

$this->di, 

$request 

); 

return $errorController->notFound(); 

} 

private function executeController( 

string $route, 

string $path, 

array $info, 

Request $request 

): string { 

$controllerName = '\Bookstore\Controllers\\' 

. $info['controller'] . 'Controller'; 

$controller = new $controllerName($this->di, $request); 

if (isset($info['login']) && $info['login']) { 

if ($request->getCookies()->has('user')) { 

$customerId = $request->getCookies()->get('user'); 

$controller->setCustomerId($customerId); 

} else { 

$errorController = new CustomerController( 

$this->di, 

$request 

); 

return $errorController->login(); 

} 

} 

$params = $this->extractParams($route, $path); 

return call_user_func_array( 



[$controller, $info['method']], $params 

); 

} 

Jest ostatnie miejsce, które musisz zmienić. Metoda logowania CustomerController również tworzył 

kontroler, więc musimy tam również wstrzyknąć wtryskiwacz zależności: 

$ newController = nowy BookController ($ this-> di, $ this-> request); 


