
Korzystanie z istniejących frameworków PHP 

W ten sam sposób, w jaki napisałeś swój framework w PHP, inni też to zrobili. Nie trwało długo, zanim 

ludzie zdali sobie sprawę, że całe ramy również nadają się do ponownego użycia. Oczywiście mięso 

jednego człowieka jest trucizną innego człowieka i, podobnie jak w wielu innych przykładach w świecie 

IT, zaczęło pojawiać się mnóstwo frameworków. Nigdy nie usłyszysz o większości z nich, ale garstka 

tych frameworków ma całkiem sporo użytkowników. Jak piszemy, istnieją cztery lub pięć głównych 

frameworków, o których wie większość programistów PHP: Symfony i Zend Framework byli głównymi 

bohaterami ostatniej generacji PHP, ale Laravel również tam jest, zapewniając lekką i szybką platformę 

dla tych, którzy potrzebują mniej funkcji . Skupimy się na najnowszych, Silex i Laravel, ponieważ są one 

wystarczająco szybkie, aby uczyć się w rozdziale - a przynajmniej ich podstawy. 

Przegląd frameworków 

Wcześniej wprowadziliśmy ideę frameworków wykorzystujących wzorzec projektowy MVC. W 

rzeczywistości nie wyjaśniliśmy, czym jest struktura; właściwiee opracowaliśmy bardzo prosty. Jeśli 

szukasz definicji, oto ona: struktura jest strukturą, na której zdecydujesz się zbudować swój program. 

Omówmy to bardziej szczegółowo. 

Cel frameworków 

Kiedy piszesz aplikację, musisz dodać swoje modele, widoki i kontrolery, jeśli używasz wzorca 

projektowego MVC, do czego naprawdę zachęcamy. Te trzy elementy, wraz z plikami JavaScript i CSS, 

które uzupełniają twoje widoki, to te, które odróżniają twoją aplikację od innych. Nie ma możliwości 

pominięcia ich pisania. Z drugiej strony istnieje zestaw klas, które chociaż są potrzebne do poprawnego 

działania aplikacji, są wspólne dla wszystkich innych aplikacji lub przynajmniej są bardzo podobne. 

Przykładami tych klas są te, które mamy w katalogu src / Core, takie jak router, czytnik konfiguracji i 

tak dalej. Cel frameworków jest jasny i konieczny: dodają one pewnej struktury do twojej aplikacji i 

łączą różne jej elementy. W naszym przykładzie pomógł nam skierować żądania HTTP do właściwego 

kontrolera, połączyć się z bazą danych i wygenerować dynamiczny kod HTML jako odpowiedź. Jednak 

ideą, do której należy dążyć, jest możliwość ponownego wykorzystania ram. Gdybyś musiał napisać 

platformę przy każdym uruchomieniu aplikacji, czy byłoby to w porządku? Tak więc, aby struktura była 

użyteczna, musi być łatwa do ponownego użycia w różnych środowiskach. Oznacza to, że środowisko 

należy pobrać ze źródła i musi być łatwe do zainstalowania. Pobierz i zainstaluj zależność? Wygląda na 

to, że Kompozytor znów się przyda! Chociaż kilka lat temu było zupełnie inaczej, obecnie wszystkie 

główne frameworki można zainstalować za pomocą Composer. Za chwilę pokażemy Ci, jak to zrobić. 

Główne części frameworka 

Jeśli otworzymy nasze środowisko, aby inni programiści mogli z niego korzystać, musimy 

ustrukturyzować nasz kod w sposób intuicyjny. Musimy maksymalnie ograniczyć krzywą uczenia się; 

nikt nie chce spędzać tygodni na nauce pracy z frameworkiem. Ponieważ MVC jest de facto wzorcem 

projektowania stron internetowych używanym w większości aplikacji internetowych. 

Szkielety oddzieli trzy warstwy, model, widok i kontroler, w trzech różnych katalogach. W zależności 

od frameworku będą one znajdować się w katalogu src /, mimo że dość często można znaleźć widoki 

poza tym katalogiem, tak jak to zrobiliśmy z naszym własnym. Niemniej jednak większość ram 

zapewnia wystarczającą elastyczność, aby zdecydować, gdzie umieścić każdą z warstw. Reszta klas, 

które uzupełniają frameworki, była zgrupowana w osobnym katalogu - na przykład src / Core. Ważne 

jest, aby oddzielić te elementy od swojego, aby nie pomieszać kodu i nieumyślnie zmodyfikować klasę 

podstawową, powodując w ten sposób bałagan w całym frameworku. Co więcej, ta ostatnia generacja 



frameworków PHP wykorzystywała podstawowe komponenty jako niezależne moduły, które będą 

wymagane przez Composer. W tym celu plik composer.json frameworka będzie wymagał wszystkich 

różnych komponentów, takich jak routery, konfiguracja, bazy danych połączeń, rejestratorów, silnika 

szablonów itd., a Composer pobierze je do katalogu vendor /, udostępniając je za pomocą autoloadera. 

Rozdzielanie różnych składników w różnych podstawach kodu ma wiele zalet. Przede wszystkim 

pozwala różnym zespołom programistów pracować w izolacji z różnymi komponentami. Utrzymanie 

ich jest również łatwiejsze, ponieważ kod jest wystarczająco rozdzielony, aby nie wpływać na siebie 

nawzajem. Wreszcie pozwala użytkownikowi końcowemu wybrać komponenty, które mają otrzymać 

dla swojej aplikacji, próbując dostosować platformę, pomijając te ciężkie, które nie są używane. 

Albo struktura jest zorganizowana w niezależne moduły, albo wszystko jest razem; jednak zawsze są 

te same wspólne elementy, którymi są: 

• Router: jest to klasa, która po otrzymaniu żądania HTTP znajduje właściwy kontroler, tworzy jego 

instancję i wykonuje go, zwracając odpowiedź HTTP. 

• Żądanie: Zawiera garść metod, które umożliwiają dostęp do parametrów, plików cookie, nagłówków 

itp. Jest to najczęściej używane przez router i wysyłane do kontrolera. 

• Moduł obsługi konfiguracji: Umożliwia uzyskanie poprawnego pliku konfiguracyjnego, odczytanie go 

i wykorzystanie jego zawartości do skonfigurowania pozostałych składników. 

• Mechanizm szablonów: łączy HTML z treścią kontrolera w celu renderowania szablonu z 

odpowiedzią. 

• Rejestrator: Dodaje wpisy do pliku dziennika z błędami lub innymi komunikatami, które uważamy za 

ważne. 

• Wtryskiwacz zależności: zarządza wszystkimi zależnościami, których potrzebują twoje klasy. Być 

może środowisko nie ma aplikatora zależności, ale ma coś podobnego - tzn. Lokalizator usług - który 

próbuje ci pomóc w podobny sposób. 

• Sposób pisania i uruchamiania testów jednostkowych: Przeważnie frameworki zawierają PHPUnit, 

ale w społeczności jest więcej opcji. 

Inne cechy frameworków 

Większość platform ma więcej niż tylko funkcje, które opisaliśmy w poprzedniej sekcji, mimo że są one 

wystarczające do zbudowania prostych aplikacji, tak jak to robiłeś sam. Mimo to większość aplikacji 

internetowych ma o wiele więcej wspólnych funkcji, dlatego platformy próbowały zaimplementować 

ogólne rozwiązania dla każdej z nich. Dzięki temu nie musimy na nowo wymyślać koła z funkcjami, 

które muszą zaimplementować praktycznie wszystkie średnie i duże aplikacje internetowe. Postaramy 

się opisać niektóre z najbardziej przydatnych, abyś miał lepszy pomysł przy wyborze frameworka. 

Uwierzytelnianie i role 

Większość witryn zmusza użytkowników do uwierzytelnienia w celu wykonania pewnych czynności. 

Powodem tego jest poinformowanie systemu, czy użytkownik próbujący wykonać określone działanie 

ma do tego prawo. Dlatego zarządzanie użytkownikami i ich rolami jest czymś, co prawdopodobnie 

skończy się wdrażaniem we wszystkich aplikacjach internetowych. Problem pojawia się, gdy zbyt wiele 

osób próbuje zaatakować system, aby uzyskać informacje od innych użytkowników lub wykonać 

czynności uwierzytelnione jako ktoś inny, co nazywa się personifikacją. Z tego powodu systemy 

uwierzytelniania i autoryzacji powinny być jak najbardziej bezpieczne - zadanie, które nigdy nie jest 



łatwe. Kilka platform zawiera całkiem bezpieczny sposób zarządzania użytkownikami, uprawnieniami i 

sesjami. W większości przypadków można to zrobić za pomocą pliku konfiguracji, prawdopodobnie 

poprzez wskazanie poświadczeń w bazie danych, w której środowisko może dodawać dane 

użytkownika, niestandardowe role i niektóre inne dostosowania. Minusem jest , że każdy framework 

ma swój własny sposób  konfiguracji, więc będziesz musiał zagłębić się w dokumentację frameworka, 

którego używasz w tym momencie. Mimo to zaoszczędzi Ci więcej czasu, niż gdybyś musiał wdrożyć go 

samodzielnie. 

ORM 

Mapowanie relacyjno-obiektowe (ORM) to technika, która konwertuje dane z bazy danych lub 

dowolnego innego magazynu danych na obiekty. Głównym celem jest jak największe oddzielenie logiki 

biznesowej od struktury bazy danych i zmniejszenie złożoności kodu. Korzystając z ORM, 

prawdopodobnie nigdy nie napiszesz zapytania w MySQL; zamiast tego użyjesz łańcucha metod. Za 

kulisami ORM zapisuje zapytanie przy każdym wywołaniu metody. Podczas korzystania z ORM są dobre 

i złe rzeczy. Z jednej strony nie musisz cały czas pamiętać całej składni SQL, a tylko prawidłowe metody 

wywoływania, co może być łatwiejsze, jeśli pracujesz z IDE, które może automatycznie uzupełniać 

metody. Dobrze jest również wyodrębnić kod z rodzaju systemu pamięci masowej, ponieważ chociaż 

nie jest to zbyt powszechne, warto go później zmienić. Jeśli korzystasz z ORM, prawdopodobnie 

będziesz musiał zmienić tylko typ połączenia, ale jeśli piszesz surowe zapytania, będziesz mieć dużo 

pracy, aby przeprowadzić migrację kodu. Argumentowaną wadą korzystania z ORM może być to, że 

pisanie skomplikowanych zapytań przy użyciu łańcuchów metod może być dość trudne, a skończysz na 

pisaniu ich ręcznie. Jesteś także na łasce ORM, aby przyspieszyć działanie swoich zapytań, podczas gdy 

pisząc je ręcznie, to Ty możesz lepiej wybrać, czego i jak użyć podczas zapytania. Wreszcie, czymś, na 

co purystycy OOP narzekają całkiem sporo, jest to, że użycie ORM wypełnia twój kod dużą ilością 

obojętnych obiektów, podobnych do obiektów domeny, które już znasz. Jak widać, użycie ORM nie 

zawsze jest łatwą decyzją, ale na wypadek, gdybyś zdecydował się go użyć, większość dużych 

frameworków zawiera jedną. Nie spiesz się, decydując, czy użyć jednego z nich w swoich aplikacjach; 

jeśli tak, wybierz mądrze który. Może się okazać, że potrzebujesz ORM innego niż ten, który zapewnia 

framework. 

Pamięć podręczna 

Księgarnia jest całkiem dobrym przykładem, który może pomóc w opisaniu funkcji pamięci podręcznej. 

Ma bazę danych książek, która jest sprawdzana za każdym razem, gdy ktoś albo wymienia wszystkie 

książki, albo pyta o szczegóły konkretnej. Przez większość czasu informacje związane z książkami będą 

takie same; jedyną zmianą byłby zapas książek od czasu do czasu. Można powiedzieć, że nasz system 

ma znacznie więcej odczytów niż zapisów, gdzie odczyt oznacza zapytanie o dane, a zapis oznacza 

aktualizację. W tego rodzaju systemie dostęp do bazy danych wydaje się stratą czasu i zasobów za 

każdym razem, wiedząc, że przez większość czasu będziemy uzyskiwać takie same wyniki. To uczucie 

nasila się, jeśli dokonamy kosztownej transformacji danych, które odzyskujemy. Warstwa pamięci 

podręcznej pozwala aplikacji przechowywać dane tymczasowe w systemie pamięci masowej szybciej 

niż nasza baza danych, zwykle w pamięci, a nie na dysku. Chociaż systemy pamięci podręcznej stają się 

coraz bardziej złożone, zwykle umożliwiają przechowywanie danych według par klucz-wartość, jak w 

tablicy. Chodzi o to, aby nie uzyskiwać dostępu do bazy danych dla danych, o których wiemy, że są 

takie same, jak przy ostatnim dostępie, aby zaoszczędzić czas i zasoby. Implementacje mogą się bardzo 

różnić, ale główny przepływ jest następujący: 

1. Próbujesz uzyskać dostęp do określonej części danych po raz pierwszy. Pytamy w pamięci 

podręcznej, czy jest tam jakiś klucz, którego nie ma. 



2. Przeszukujesz bazę danych, odzyskując wynik. Po przetworzeniu - i może przekształceniu go w 

obiekty domeny - zapisujesz wynik w pamięci podręcznej. Klucz będzie taki sam, jak użyty w kroku 1, a 

wartością będzie wygenerowany obiekt / tablica / JSON. 

3. Spróbuj ponownie uzyskać dostęp do tego samego fragmentu danych. Pytasz pamięć podręczną, czy 

jest tam klucz; tutaj jest, więc nie musisz wcale uzyskiwać dostępu do bazy danych. 

Wydaje się łatwe, prawda? Główny problem z pamięcią podręczną pojawia się, gdy musimy unieważnić 

określony klucz. Jak i kiedy powinniśmy to zrobić? Warto wspomnieć o kilku podejściach: 

• Ustawisz czas ważności pary klucz-wartość w pamięci podręcznej. Po upływie tego czasu pamięć 

podręczna automatycznie usunie parę klucz-wartość, więc będziesz musiał ponownie wykonać 

zapytanie do bazy danych. Chociaż ten system może działać w przypadku niektórych aplikacji, nie działa 

w naszym przypadku. Jeśli zapasy zmienią się na 0 przed wygaśnięciem pamięci podręcznej, użytkownik 

zobaczy książki, których nie może pożyczyć ani kupić. 

• Dane nigdy nie wygasają, ale za każdym razem, gdy dokonamy zmiany w bazie danych, określimy, 

które klucze w pamięci podręcznej są dotknięte tą zmianą, a następnie je wyczyścimy. Jest to idealne 

rozwiązanie, ponieważ dane będą przechowywane w pamięci podręcznej, dopóki nie będą już ważne, 

bez względu na to, czy jest to 2 sekundy, czy 3 tygodnie. Minusem jest to, że zidentyfikowanie tych 

kluczy może być trudnym zadaniem w zależności od struktury danych. Jeśli przegapisz usunięcie 

niektórych z nich, będziesz mieć uszkodzone dane w pamięci podręcznej, co jest dość trudne do 

debugowania i wykrycia. 

Widać, że pamięć podręczna jest mieczem obosiecznym, dlatego zalecamy korzystanie z niego tylko 

wtedy, gdy jest to konieczne, a nie tylko dlatego, że wraz z nim dostarczany jest szkielet. Podobnie jak 

w przypadku ORM, jeśli nie jesteś przekonany przez system pamięci podręcznej, który zapewnia twoja 

platforma, użycie innego nie powinno być trudne. W rzeczywistości twój kod nie powinien być 

świadomy jakiego systemu pamięci podręcznej używasz, z wyjątkiem tworzenia obiektu połączenia. 

Umiędzynarodowienie 

Polski nie jest jedynym dostępnym językiem i chciałbyś, aby Twoja strona była jak najbardziej dostępna. 

W zależności od celu dobrze byłoby przetłumaczyć witrynę na inne języki, ale jak to zrobić? Mamy 

nadzieję, że do tej pory nie odpowiedziałeś: „Skopiuj i wklej wszystkie szablony i przetłumacz je”. To 

jest zbyt nieefektywne; wprowadzając niewielką zmianę w szablonie, musisz ją powtórzyć wszędzie. 

Istnieją narzędzia, które można zintegrować z kontrolerami i / lub silnikami szablonów w celu 

przetłumaczenia napisów. Zwykle przechowujesz plik dla każdego języka, który masz, w którym dodasz 

wszystkie ciągi, które muszą zostać przetłumaczone, oraz ich tłumaczenie. Jednym z najczęstszych 

formatów tego są pliki PO, w których masz mapę par klucz-wartość z oryginalnie przetłumaczonymi 

parami. Później wywołasz metodę translacji wysyłającą oryginalny ciąg, który zwróci przetłumaczony 

ciąg w zależności od wybranego języka. Podczas pisania szablonów wywoływanie tłumaczenia może 

być męczące za każdym razem, gdy chcesz wyświetlić ciąg znaków, ale skończy się to tylko jednym 

szablonem, co jest dużym ułatwieniem w utrzymaniu niż jakakolwiek inna opcja. Zazwyczaj 

internacjonalizacja jest bardzo mocno związana z używaną strukturą; jeśli jednak masz możliwość 

korzystania z wybranego systemu, zwróć szczególną uwagę na jego wydajność, używane przez niego 

pliki tłumaczeń i sposób zarządzania ciągami znaków z parametrami - czyli w jaki sposób możemy 

poprosić system o przetłumaczenie wiadomości takich jak „Witaj% s, kim jesteś?” w którym za każdym 

razem należy wstrzykiwać „% s”. 

Rodzaje frameworków 



Teraz, gdy wiesz już dość dużo o tym, co oferuje ci framework, możesz zdecydować, jakiego rodzaju 

frameworku chcesz użyć. Aby podjąć tę decyzję, warto wiedzieć, jakie rodzaje ram są dostępne. Ta 

kategoryzacja nie jest niczym oficjalnym, a jedynie niektórymi wytycznymi, które oferujemy, aby 

ułatwić wybór. 

Kompletne i solidne ramy 

Ten typ frameworka jest dostarczany z całym pakietem. Zawiera wszystkie funkcje, które omówiliśmy 

wcześniej, dzięki czemu możesz tworzyć bardzo kompletne aplikacje. Zazwyczaj ramy te umożliwiają 

bardzo łatwe tworzenie aplikacji za pomocą zaledwie kilku plików konfiguracyjnych, które definiują 

takie rzeczy, jak sposób połączenia z bazą danych, jakie role potrzebujesz lub czy chcesz użyć pamięci 

podręcznej. Poza tym będziesz musiał po prostu dodać kontrolery, widoki i modele, co oszczędza dużo 

czasu. Problemem w tych ramach jest krzywa uczenia się. Biorąc pod uwagę wszystkie funkcje, które 

zawierają, musisz poświęcić sporo czasu na naukę korzystania z każdej z nich, co zwykle nie jest zbyt 

przyjemne. W rzeczywistości większość firm szuka programistów internetowych i wymagają 

doświadczenia w korzystaniu z frameworka, którego używają; w przeciwnym razie będzie to dla nich 

zła inwestycja. Inną rzeczą, którą powinieneś rozważyć przy wyborze tych ram, jest to, czy są one  

zbudowane w modułach lub stanowią ogromny monolit. W pierwszym przypadku będziesz mógł 

wybrać, które moduły mają być używane, co zapewnia dużą elastyczność. Z drugiej strony, jeśli 

będziesz musiał trzymać się ich wszystkich, może to spowolnić działanie aplikacji, nawet jeśli nie 

będziesz korzystać ze wszystkich funkcji. 

Lekkie i elastyczne frameworki 

Nawet podczas pracy nad małą aplikacją chciałbyś użyć frameworka, aby zaoszczędzić dużo czasu i 

bólu, ale powinieneś unikać korzystania z jednego z większych frameworów, ponieważ będą one zbyt 

duże, aby poradzić sobie z tym, czego naprawdę potrzebujesz. W takim przypadku powinieneś wybrać 

lekką strukturę, która zawiera bardzo niewiele funkcji, podobnych do tego, co wdrożyliśmy w 

poprzednich rozdziałach. Zaletą tych frameworków jest to, że nawet jeśli masz podstawowe funkcje, 

takie jak routing, możesz całkowicie zaimplementować system logowania, warstwę pamięci podręcznej 

lub system internacjonalizacji, który lepiej pasuje do konkretnej aplikacji. W rzeczywistości możesz 

zbudować bardziej kompletną platformę, wykorzystując ją jako bazę, a następnie dodając wszystkie 

potrzebne uzupełnienia, dzięki czemu będzie ona całkowicie dostosowana. Jak można zauważyć, oba 

typy mają swoje zalety i wady. Do Ciebie należy wybór odpowiedniego za każdym razem, w zależności 

od twoich potrzeb, czasu, który możesz spędzić i doświadczenia, jakie masz przy każdym z nich. 

Przegląd znanych frameworków 

Masz już dobry pomysł na to, co oferuje framework i jakie są jego typy. Teraz nadszedł czas, aby 

przejrzeć niektóre z najważniejszych, abyś mógł dowiedzieć się, od czego zacząć szukać następnej 

aplikacji internetowej PHP. Zauważ, że wraz z wydaniem PHP 7 pojawi się całkiem sporo nowych lub 

ulepszonych frameworków PHP. Staraj się zawsze być w pętli! 

Symfony 2 

Symfony był jednym z najbardziej ulubionych frameworków programistów w ciągu ostatnich 10 lat. Po 

ponownym wynalezieniu się dla swojej wersji 2 Symfony zaczął generować frameworki według 

modułów. W rzeczywistości dość często zdarza się, że inne projekty używają komponentów Symfony 2 

pomieszanych z innymi ramami, ponieważ wystarczy dodać nazwę modułu w pliku Composer, aby z 

niego skorzystać. Możesz uruchamiać aplikacje w Symfony 2, po prostu wykonując polecenie. Symfony 



2 tworzy wszystkie katalogi, puste pliki konfiguracyjne i tak dalej. Możesz także dodać puste kontrolery 

z wiersza poleceń. Używają Doctrine 2 jako ORM, który jest prawdopodobnie jednym z najbardziej 

niezawodnych ORM, które PHP może obecnie oferować. W silniku szablonów znajdziesz Twig, który 

jest taki sam, jak użyliśmy w naszej strukturze. Zasadniczo jest to bardzo atrakcyjny system, za którym 

stoi ogromna społeczność; a także wiele firm z niego korzysta. Zawsze warto przynajmniej sprawdzić 

listę modułów, jeśli nie chcesz korzystać z całego frameworka, ale chcesz skorzystać z niektórych jego 

fragmentów. 

Zend Framework 2 

Drugim dużym frameworkiem PHP, przynajmniej od zeszłego roku, jest Zend Framework 2. Podobnie 

jak w przypadku Symfony, istnieje on już od dłuższego czasu. Podobnie jak w przypadku każdego innego 

nowoczesnego frameworka, jest on budowany w sposób OOP, próbując zaimplementować wszystkie 

dobre wzorce projektowe stosowane w aplikacjach internetowych. Składa się z wielu komponentów, 

które można ponownie wykorzystać w innych projektach, takich jak znany system uwierzytelniania. 

Brakuje niektórych elementów, takich jak silnik szablonów - zwykle łączą one PHP i HTML - i ORM, ale 

można łatwo zintegrować te, które preferujesz. Dużo pracy dzieje się nad wydaniem Zend Framework 

3, który będzie zawierał wsparcie dla PHP 7, ulepszenia wydajności i kilka innych nowych składników. 

Zalecamy, abyś miał na to oko; to może być dobry kandydat. 

Inne frameworki 

Chociaż Symfony i Zend Framework są dwoma dużymi graczami, w ostatnich latach pojawiło się coraz 

więcej frameworków PHP, ewoluujących dość szybko i wprowadzających do gry bardziej interesujące 

funkcje. Nazwy takie jak CodeIgniter, Yii, PHPCake i inne zaczną wydawać się znajome, gdy tylko 

zaczniesz przeglądać projekty PHP. Ponieważ niektóre z nich pojawiły się później niż Symfony i Zend 

Framework, implementują nowe funkcje, których inne nie mają, takie jak komponenty związane z 

JavaScript i jQuery, integracja z Selenium do testowania interfejsu użytkownika i inne. Chociaż zawsze 

dobrze jest mieć dywersyfikację po prostu dlatego, że prawdopodobnie dostaniesz dokładnie to, czego 

potrzebujesz od jednego lub drugiego, bądź mądry przy wyborze swojego frameworka. Społeczność 

odgrywa tutaj ważną rolę, ponieważ jeśli masz jakiś problem, pomoże ci to naprawić lub możesz po 

prostu rozwinąć framework z każdą nową wersją PHP. 

Framework Laravela 

Mimo że Symfony i Zend Framework były dość dużymi graczami od dłuższego czasu, w ciągu ostatnich 

kilku lat pojawiła się trzecia platforma, która zyskała na popularności tak bardzo, że obecnie jest to 

ulubiona platforma wśród programistów. Prostota, elegancki kod i duża szybkość rozwoju to atuty tego 

„frameworka dla rzemieślników”. W tej sekcji zobaczysz, co potrafi Laravel, robiąc pierwsze kroki w 

celu stworzenia bardzo prostej aplikacji. 

Instalacja 

Laravel jest wyposażony w zestaw narzędzi wiersza poleceń, które ułatwią ci życie. Z tego powodu 

zaleca się zainstalowanie go globalnie zamiast dla jednego projektu - to znaczy, że Laravel będzie 

kolejnym programem w twoim środowisku. Nadal możesz to zrobić za pomocą Composer, 

uruchamiając następującą komendę: 

$ composer global require "laravel/installer" 

To polecenie powinno pobrać instalator Laravel do ~/.composer/vendor 



Aby móc korzystać z pliku wykonywalnego z wiersza poleceń, musisz uruchomić coś podobnego do 

tego: 

$ sudo ln -s ~ / .composer / vendor / bin / laravel / usr / bin / laravel 

Teraz możesz użyć polecenia laravel. Aby upewnić się, że wszystko poszło dobrze, po prostu uruchom 

następujące polecenie: 

$ laravel –version 

Jeśli wszystko poszło dobrze, powinno to wygenerować zainstalowaną wersję. 

Konfiguracja projektu 

Tak wiemy. Każdy samouczek zaczyna się od utworzenia bloga. Tworzymy jednak aplikacje internetowe 

i jest to najłatwiejsze podejście, jakie możemy zastosować, które dodaje ci pewnej wartości. Zacznijmy 

więc; wykonaj następujące polecenie, gdziekolwiek chcesz dodać aplikację: 

$ laravel new php-blog 

To polecenie wyświetli coś podobnego do tego, co robi Composer, po prostu dlatego, że pobiera 

zależności za pomocą Composer. Po kilku sekundach aplikacja poinformuje, że wszystko zostało 

pomyślnie zainstalowane i że jesteś gotowy do pracy. Laravel stworzył nowy katalog php-blog z dość 

dużą ilością treści. Powinieneś mieć coś podobnego do struktury katalogów. 

Skonfigurujmy bazę danych. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to zaktualizować plik .env o 

poprawne poświadczenia bazy danych. Zaktualizuj wartości DB_DATABASE o własne; 

oto przykład: 

DB_HOST = localhost 

DB_DATABASE = php_blog 

DB_USERNAME = root 

DB_PASSWORD = 

Musisz także utworzyć bazę danych php_blog. Zrób to za pomocą jednego polecenia, w następujący 

sposób: 

$ mysql -u root -e "CREATE SCHEMA php_blog" 

Dzięki Laravel masz system migracji; oznacza to, że wszystkie zmiany schematu bazy danych są 

przechowywane w bazie danych / migracji, aby każdy inny użytkownik korzystający z kodu mógł szybko 

skonfigurować swoją bazę danych. Pierwszym krokiem jest uruchomienie następującego polecenia, 

które utworzy plik migracji dla tabeli blogów: 

$ php artisan make:migration create_posts_table --create=posts 

Otwórz wygenerowany plik, który powinien być podobny do database /  

migrations/<date>_create_posts_table.php 

Metoda up definiuje blogi tabel z automatycznie rosnącym polem ID i znacznikiem czasu. Chcielibyśmy 

dodać tytuł, treść posta i identyfikator użytkownika, który go utworzył. Zamień metodę up na 

następującą: 



public function up() 

{ 

Schema::create('posts', function (Blueprint $table) { 

$table->increments('id'); 

$table->timestamps(); 

$table->string('title'); 

$table->text('content'); 

$table->integer('user_id')->unsigned(); 

$table->foreign('user_id') 

->references('id')->on('users'); 

}); 

} 

Tutaj tytuł będzie ciągiem, a treść jest tekstem. Różnica polega na długości tych pól, przy czym ciąg 

znaków jest prostym VARCHAR, a tekst typ danych TEKSTOWY. Dla identyfikatora użytkownika 

zdefiniowaliśmy INT UNSIGNED, który odwołuje się do pola identyfikatora tabeli użytkowników. 

Laravel zdefiniował już tabelę użytkowników podczas tworzenia projektu, więc nie muisz się martwić 

o to co robisz.  

Zauważysz, że użytkownik składa się z identyfikatora, imienia, unikalnego adresu e-mail i hasła. Do tej 

pory właśnie napisaliśmy pliki migracji. Aby je zastosować, musisz uruchomić następujące polecenie: 

$ php artisan migrate 

Jeśli wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, powinieneś mieć teraz tabelę blogów. Aby zakończyć 

wszystkie przygotowania, musimy stworzyć model naszej tabeli blogów. Ten model będzie rozszerzany 

z Illuminate \ Database \ Eloquent \ Model, który jest 

ORM, którego używa Laravel. Aby automatycznie wygenerować ten model, uruchom następujące 

polecenie: 

$ php artisan make: model Post 

Nazwa modelu powinna być taka sama jak nazwa tabeli bazy danych, ale w liczbie pojedynczej. Po 

uruchomieniu tego polecenia możesz znaleźć pusty model w app / Post.php. 

Dodanie pierwszego punktu końcowego 

Dodajmy szybki punkt końcowy, aby zrozumieć, jak działają trasy i jak połączyć kontrolery z szablonami. 

Aby uniknąć dostępu do bazy danych, zbudujmy widok dodawania nowego postu, który wyświetli 

formularz, który pozwala użytkownikowi dodać nowy post z tytułem i tekstem. Zacznijmy od dodania 

trasy i kontrolera. Otwórz plik app / http / route.php i dodaj następujące elementy: 

Route::group(['middleware' => ['web']], function () { 

Route::get('/new', function () { 



return view('new'); 

}); 

}); 

Te trzy bardzo proste wiersze mówią, że dla / nowego punktu końcowego chcemy odpowiedzieć 

nowym widokiem. Później skomplikujemy rzeczy tutaj, w kontrolerze, ale na razie skupmy się na 

widokach. Laravel używa Blade'a jako silnika szablonów zamiast Twig, ale sposób ich działania jest dość 

podobny. Mogą także definiować układy, z których inne szablony mogą się rozszerzać. Miejsce dla 

twoich układów znajduje się w zasobach / widokach / układach. Utwórz plik app.blade.php z 

następującą zawartością w tym katalogu, w następujący sposób: 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<title>PHP Blog</title> 

<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/layout.css') }}" 

type="text/css"> 

@yield('css') 

</head> 

<body> 

<div class="navbar"> 

<ul> 

<li><a href="/new">New article</a></li> 

<li><a href="/">Articles</a></li> 

</ul> 

</div> 

<div class="content"> 

@yield('content') 

</div> 

</body> 

</html> 

To tylko normalny układ z tytułem, pewnym CSS i listą ul sekcji w ciele, która będzie używana jako 

pasek nawigacji. Należy zwrócić uwagę na dwa ważne elementy oprócz kodu HTML, które powinny już 

brzmieć znajomo: 

• Aby zdefiniować blok, Blade używa adnotacji @yield, po której następuje nazwa bloku. W naszym 

układzie zdefiniowaliśmy dwa bloki: css i zawartość. 



• Istnieje funkcja, która pozwala budować adresy URL w szablonach. Chcemy dołączyć plik CSS do 

public / css / layout.css, więc użyjemy URL :: asset do zbudowania tego adresu URL. Pomocne jest 

również dołączenie plików JS. 

Jak widzieliśmy, dołączyliśmy plik layout.css. Pliki CSS i JS są przechowywane w katalogu publicznym. 

Utwórz swój plik w public / css / layout.css za pomocą następującego kodu: 

.content { 

position: fixed; 

top: 50px; 

width: 100% 

} 

.navbar ul { 

position: fixed; 

top: 0; 

width: 100%; 

list-style-type: none; 

margin: 0; 

padding: 0; 

overflow: hidden; 

background-color: #333; 

} 

.navbar li { 

float: left; 

border-right: 1px solid #bbb; 

} 

.navbar li:last-child { 

border-right: none; 

} 

.navbar li a { 

display: block; 

color: white; 

text-align: center; 

padding: 14px 16px; 



text-decoration: none; 

} 

.navbar li a:hover { 

background-color: #111; 

} 

Teraz możemy skupić się na naszym widoku. Szablony są przechowywane w zasobach / widokach i, 

podobnie jak w przypadku układów, potrzebują rozszerzenia pliku .blade.php. Utwórz swój widok w 

resources / views / new.blade.php z następującą zawartością: 

@extends('layouts.app') 

@section('css') 

<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/new.css') }}" 

type="text/css"> 

@endsection 

@section('content') 

<h2>Add new post</h2> 

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

<div class="component"> 

<label for="title">Title</label> 

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

</div> 

<div class="component"> 

<label>Text</label> 

<textarea rows="20" name="content"></textarea> 

</div> 

<div class="component"> 

<button type="submit">Save</button> 

</div> 

</form> 

@endsection 

Składnia jest dość intuicyjna. Ten szablon rozciąga się od jednego z układów i definiuje dwie sekcje lub 

bloki: css i zawartość. Dołączony plik CSS ma ten sam format, co poprzedni. Możesz go utworzyć w 

public / css / new.css z zawartością podobną do następującej: 



label { 

display: block; 

} 

input { 

width: 80%; 

} 

button { 

font-size: 30px; 

float: right; 

margin-right: 20%; 

} 

textarea { 

width: 80%; 

} 

.component { 

padding: 10px; 

} 

Reszta szablonu po prostu definiuje formularz POST wskazujący ten sam adres URL z polami tytułu i 

pola tekstowego. Wszystko jest gotowe do przetestowania w przeglądarce! Spróbuj uzyskać dostęp do 

http: // localhost: 8080 / new lub do wybranego portu. 

Zarządzanie użytkownikami 

Jak wyjaśniono wcześniej, uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika jest jedną z funkcji, które zawiera 

większość platform. Laravel bardzo ułatwia nam życie, udostępniając model użytkownika oraz 

kontrolery rejestracji i uwierzytelniania. Korzystanie z nich jest dość łatwe: wystarczy dodać trasy 

wskazujące na już istniejące kontrolery i dodać widoki. Zaczynajmy. Jest tu pięć tras, które należy wziąć 

pod uwagę. Istnieją dwa etapy rejestracji: jeden w celu uzyskania formularza, a drugi w formularzu w 

celu przesłania informacji podanych przez użytkownika. Pozostałe trzy są związane z częścią 

uwierzytelniającą: jedna do pobrania formularza, druga do wysłania formularza, a druga do 

wylogowania. Wszystkie pięć z nich należy do klasy Auth \ AuthController. Dodaj do pliku route.php 

następujące trasy: 

// Registration routes... 

Route::get('auth/register', 'Auth\AuthController@getRegister'); 

Route::post('auth/register', 'Auth\AuthController@postRegister'); 

// Authentication routes... 

Route::get('/login', 'Auth\AuthController@getLogin'); 



Route::post('login', 'Auth\AuthController@postLogin'); 

Route::get('logout', 'Auth\AuthController@getLogout'); 

Zwróć uwagę, jak zdefiniowaliśmy te trasy. W przeciwieństwie do tego, który wcześniej stworzyliśmy, 

drugim argumentem jest ciąg znaków z konkatenacją nazwy i metody klasy kontrolera. Jest to lepszy 

sposób na tworzenie tras, ponieważ dzieli logikę na inną klasę, która może być później ponownie 

wykorzystana i / lub przetestowana jednostkowo. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz przejrzeć kod 

tego kontrolera. Znajdziesz skomplikowany projekt, w którym funkcje wywoływane przez trasy są w 

rzeczywistości częścią dwóch cech używanych przez klasę AuthController: RegistersUsers i 

AuthenticatesUsers. Sprawdzanie tych metod pozwoli ci zrozumieć, co dzieje się za kulisami. Każda 

trasa pobierania oczekuje renderowania widoku. Do rejestracji użytkownika musimy utworzyć szablon 

w resources / views / auth / register.blade.php, a do widoku logowania potrzebujemy szablonu w 

resources / views / auth / login.blade.php. Gdy tylko wyślemy prawidłowe parametry POST do 

poprawnego adresu URL, możemy dodać dowolną treść, którą uznamy za niezbędną. 

Rejestracja Użytkownika 

Zacznijmy od formularza rejestracyjnego; ten formularz wymaga czterech parametrów POST: nazwy, 

adresu e-mail, hasła i potwierdzenia hasła, a zgodnie z trasą musimy go przesłać do / auth / register. 

Szablon może wyglądać podobnie do następującego: 

@extends('layouts.app') 

@section('css') 

<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/register.css') }}" 

type="text/css"> 

@endsection 

@section('content') 

<h2>Account registration</h2> 

<form method="post" action="/auth/register"> 

{{ csrf_field() }} 

<div class="component"> 

<label for="name">Name</label> 

<input type="text" name="name" 

value="{{ old('name') }}" /> 

</div> 

<div class="component"> 

<label>Email</label> 

<input type="email" name="email" 

value="{{ old('email') }}"/> 



</div> 

<div class = "component"> 

<label> Hasło </label> 

<input type = „password” name = „password” /> 

</div> 

<div class = "component"> 

<label> Potwierdzenie hasła </label> 

<input type = "password" name = "password_confirmation" /> 

</div> 

<div class = "component"> 

<button type = "Submit"> Utwórz </button> 

</div> 

</form> 

@endsection 

Ten szablon jest dość podobny do formularza dla nowych postów: rozszerza układ, dodaje plik CSS i 

wypełnia formularz treścią. Nowym dodatkiem tutaj jest użycie starej funkcji, która pobiera wartość 

przesłaną na poprzednie żądanie w przypadku, gdy formularz jest nieprawidłowy i pokazaliśmy go 

użytkownikowi. Zanim spróbujemy, musimy dodać plik register.css ze stylami dla tego formularza. 

Prosty może wyglądać następująco: 

div.content { 

text-align: center; 

} 

label { 

display: block; 

} 

input { 

width: 250px; 

} 

button { 

font-size: 20px; 

} 

.component { 



padding: 10px; 

} 

Na koniec powinniśmy edytować układ, aby dodać link do menu wskazujący strony rejestracyjne i 

logowania. Jest to tak proste, jak dodanie następujących elementów li na końcu znacznika ul: 

<li class="right"><a href="/auth/register">Sign up</a></li> 

<li class="right"><a href="/login">Sign in</a></li> 

Add also the style for the right class at the end of layout.css: 

div.alert { 

color: red; 

} 

Aby uczynić wszystko jeszcze bardziej użytecznym, możemy dodać informacje o tym, co poszło nie tak 

podczas przesyłania formularza. Laravel przesyła błędy do sesji i można do nich uzyskać dostęp poprzez 

zmienną szablonu błędów. Ponieważ jest to wspólne dla wszystkich formularzy, a nie tylko dla 

formularza rejestracyjnego, możemy dodać go do układu app.blade.php w następujący sposób: 

<div class="content"> 

@if (count($errors) > 0) 

<div class="alert"> 

<strong>Whoops! Something went wrong!</strong> 

@foreach ($errors->all() as $error) 

<p>{{ $error }}</p> 

@endforeach 

</div> 

@endif 

@yield('content') 

W tym fragmencie kodu użyjemy pętli warunkowej @if Blade'a i @foreach. Składnia jest taka sama jak 

PHP; jedyną różnicą jest przedrostek @. Teraz jesteśmy gotowi do pracy. Uruchom aplikację i kliknij 

link rejestracyjny po prawej stronie menu. Spróbuj przesłać formularz, ale pozostaw niektóre pola 

puste, abyśmy mogli zanotować sposób wyświetlania błędów. Jedną z rzeczy, które powinniśmy 

dostosować, jest to, gdzie użytkownik zostanie przekierowany po pomyślnej rejestracji. W takim 

przypadku możemy przekierować je na stronę logowania. Aby to osiągnąć, musisz zmienić wartość 

właściwości $ redirectTo w AuthController. Do tej pory mamy tylko nową stronę posta, ale później 

możesz dodać dowolną ścieżkę, wykonując następujące czynności: 

protected $redirectPath= '/new; 

Login użytkownika 



Login użytkownika ma jeszcze kilka zmian innych niż rejestracja. Musimy nie tylko dodać widok 

logowania, powinniśmy również zmodyfikować menu w układzie w celu potwierdzenia 

uwierzytelnionego użytkownika, usunąć link rejestracji i dodać wylogowanie. Jak wspomniano 

wcześniej, szablon należy zapisać w  resources/views/  

auth/login.blade.php 

Formularz wymaga adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie pola wyboru dla funkcji Zapamiętaj mnie. 

Przykładem może być: 

@extends('layouts.app') 

@section('css') 

<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/register.css') }}" 

type="text/css"> 

@endsection 

@section('content') 

<h2>Login</h2> 

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

{!! csrf_field() !!} 

<div class="component"> 

<label>Email</label> 

<input type="email" name="email" 

value="{{ old('email') }}"> 

</div> 

<div class="component"> 

<label>Password</label> 

<input type="password" name="password"> 

</div> 

<div class="component"> 

<input class="checkbox" type="checkbox" name="remember"> 

Remember Me 

</div> 

<div class="component"> 

<button type="submit">Login</button> 

</div> 



</form> 

@endsection 

Układ należy nieznacznie zmienić. Tam, gdzie wyświetlaliśmy linki do rejestracji i logowania 

użytkowników, teraz musimy sprawdzić, czy istnieje już użytkownik uwierzytelniony; jeśli tak, 

powinniśmy raczej wyświetlić link do wylogowania. Uwierzytelnionego użytkownika można uzyskać 

metodą Auth :: user () nawet z widoku. Jeśli wynik nie jest pusty, oznacza to, że użytkownik został 

pomyślnie uwierzytelniony. Zmień dwa łącza za pomocą następującego kodu: 

<ul> 

<li><a href="/new">New article</a></li> 

<li><a href="/">Articles</a></li> 

@if (Auth::user() !== null) 

<li class="right"> 

<a href="/logout">Logout</a> 

</li> 

@else 

<li class="right"> 

<a href="/auth/register">Sign up</a> 

</li> 

<li class="right"> 

<a href="/login">Sign in</a> 

</li> 

@endif 

</ul> 

Chronione trasy 

Ta ostatnia część sesji zarządzania użytkownikami jest prawdopodobnie najważniejsza. Jednym z 

głównych celów uwierzytelniania użytkowników jest autoryzowanie ich do określonych treści - to 

znaczy umożliwienie im odwiedzenia niektórych stron, których nie mogą uwierzytelnić użytkownicy. W 

Laravel możesz zdefiniować, które trasy są w ten sposób chronione, po prostu dodając 

oprogramowanie pośredniczące autoryzacji. Zaktualizuj nową trasę pocztową za pomocą 

następującego kodu: 

Route::get('/new', ['middleware' => 'auth', function () { 

return view('new'); 

}]); 

Wszystko jest gotowe! Spróbuj się otworzyć nową stronę po wylogowaniu; nastąpi automatyczne 

przekierowanie na stronę logowania. Czy czujesz, jak potężny może być framework? Konfigurowanie 



relacji w modelach Jak wspomnieliśmy wcześniej, Laravel jest dostarczany z ORM, Eloquent ORM, co 

sprawia, że obsługa modeli jest bardzo łatwym zadaniem. W naszej prostej bazie danych 

zdefiniowaliśmy jedną tabelę dla postów i już mieliśmy inną dla użytkowników. Wpisy zawierają 

identyfikator użytkownika, który jest ich właścicielem - to znaczy user_id. Dobrą praktyką jest używanie 

liczby pojedynczej w nazwie tabeli, po której następuje _id, aby Eloquent wiedział, gdzie szukać. To 

wszystko, co zrobiliśmy w odniesieniu do klucza obcego. Powinniśmy również wspomnieć o tej relacji 

po stronie modelu. W zależności od rodzaju relacji (jeden do jednego, jeden do wielu lub wiele do 

wielu) kod będzie nieco inny. W naszym przypadku mamy relację jeden do wielu, ponieważ jeden 

użytkownik może mieć wiele postów. Aby to powiedzieć w Laravel, musimy zaktualizować zarówno 

modele Post, jak i User. Model użytkownika musi określić, że ma wiele postów, dlatego należy dodać 

metodę postów o następującej treści: 

public function posts() { 

return $this->hasMany('App\Post'); 

} 

Ta metoda mówi, że model dla użytkowników ma wiele postów. Inna zmiana, którą należy wprowadzić 

w Post, jest podobna: musimy dodać metodę użytkownika, która definiuje relację. Metoda powinna 

być podobna do tej: 

public function user() { 

return $this->belongsTo('App\User'); 

} 

Wygląda na bardzo mało, ale potrzebujemy całej konfiguracji. W następnej sekcji zobaczysz, jak łatwo 

jest zapisać i wysłać zapytanie za pomocą tych dwóch modeli. 

Tworzenie złożonych kontrolerów 

Chociaż tytuł tej sekcji wspomina o złożonych kontrolerach, zauważysz, że możemy tworzyć kompletne 

i wydajne kontrolery z bardzo małą ilością kodu. Zacznijmy od dodania kodu, który będzie zarządzał 

tworzeniem postów. Ten kontroler musi być połączony z następującą trasą: 

Route::post('/new', 'Post\PostController@createPost'); 

Jak możesz sobie wyobrazić, musimy teraz utworzyć klasę Post \ PostController za pomocą metody 

createPost. Kontrolery powinny być przechowywane w aplikacji / Http / Controllers, a jeśli można je 

uporządkować w folderach, byłoby jeszcze lepiej. Zapisz następującą klasę w app / Http / Controllers / 

Post / PostController.php: 

<?php 

namespace App\Http\Controllers\Post; 

use App\Http\Controllers\Controller; 

use Illuminate\Http\Request; 

use Illuminate\Support\Facades\Auth; 

use Illuminate\Support\Facades\Validator; 



use App\Post; 

class PostController extends Controller { 

public function createPost(Request $request) { 

} 

} 

Jak dotąd jedyne dwie rzeczy, które możemy zauważyć z tej klasy to: 

• Kontrolery rozszerzają klasę App \ Http \ Controllers \ Controller, która zawiera ogólne pomocniki dla 

wszystkich kontrolerów. 

• Metody kontrolerów mogą uzyskać argument Illuminate \ Http \ Request jako żądanie użytkownika. 

Ten obiekt będzie zawierał takie elementy, jak wysłane parametry, pliki cookie i tak dalej. Jest to bardzo 

podobne do tego, które stworzyliśmy we własnej aplikacji. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić w tego 

rodzaju kontrolerze, jest sprawdzenie, czy podane parametry są prawidłowe. W tym celu użyjemy 

następującego kodu: 

public function createPost(Request $request) { 

$validator = Validator::make($request->all(), [ 

'title' => 'required|max:255', 

'content' => 'required|min:20', 

]); 

if ($validator->fails()) { 

return redirect()->back() 

->withInput() 

->withErrors($validator); 

} 

} 

Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, jest utworzenie walidatora. W tym celu użyliśmy funkcji Validator :: 

make i wysłaliśmy dwa argumenty: pierwszy zawiera wszystkie parametry z żądania, a drugi to tablica 

z oczekiwanymi polami i ich ograniczeniami. Pamiętaj, że oczekujemy dwóch wymaganych pól: tytułu 

i treści. Tutaj może być pierwszy do 255 znaków, a drugi musi mieć co najmniej 20 znaków. Po 

utworzeniu obiektu walidatora możemy sprawdzić, czy dane przesłane przez użytkownika odpowiadają 

wymaganiom za pomocą metody fail. Jeśli zwróci true - to znaczy, że sprawdzanie poprawności się nie 

powiedzie - przekierujemy użytkownika z powrotem na poprzednią stronę za pomocą redirect () -> 

back (). Aby wykonać to wywołanie, dodamy jeszcze dwa wywołania metod: withInput wyśle przesłane 

wartości, abyśmy mogli je ponownie wyświetlić, a withErrors wyśle błędy w taki sam sposób, jak zrobił 

to AuthController. W tym momencie pomocne może być wyświetlenie wcześniej przesłanego tytułu i 

tekstu w przypadku, gdy post nie jest prawidłowy. W tym celu użyj już znanej starej metody w widoku: 

{{--...--}} 



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

value="{{ old('title') }}"/> 

</div> 

<div class="component"> 

<label>Text</label> 

<textarea rows="20" name="content"> 

{{ old('content') }} 

</textarea> 

{{--...--}} 

W tym momencie możemy już przetestować, w jaki sposób kontroler zachowuje się, gdy post nie 

odpowiada wymaganym walidacjom. Jeśli przegapisz którykolwiek z parametrów lub nie mają one 

prawidłowej długości, pojawi się strona błędu .Dodajmy teraz logikę, aby zapisać post na wypadek, 

gdyby był poprawny. Jeśli pamiętasz interakcję z modelami z naszej poprzedniej aplikacji, z 

przyjemnością zdziwisz się, jak łatwo tu z nimi pracować. Spójrz na następujące: 

public function createPost(Request $request) { 

$validator = Validator::make($request->all(), [ 

'title' => 'required|max:255', 

'content' => 'required|min:20', 

]); 

if ($validator->fails()) { 

return redirect()->back() 

->withInput() 

->withErrors($validator); 

} 

$post = new Post(); 

$post->title = $request->title; 

$post->content = $request->content; 

Auth::user()->posts()->save($post); 

return redirect('/new'); 

} 

Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest utworzenie obiektu post, który ustawi tytuł i treść na podstawie 

wartości żądania. Następnie, biorąc pod uwagę wynik działania Auth :: user (), który podaje nam 

instancję aktualnie uwierzytelnionego modelu użytkownika, zapiszemy post, który właśnie 

utworzyliśmy za pomocą posts () -> save ($ post). Gdybyśmy chcieli zapisać post bez informacji 



użytkownika, moglibyśmy użyć $ post-> save (). Naprawdę to wszystko. Szybko dodajmy kolejny punkt 

końcowy, aby pobrać listę postów dla danego użytkownika, abyśmy mogli sprawdzić, jak Eloquent ORM 

pozwala nam łatwo pobierać dane. Dodaj następującą trasę: 

Route::get('/', ['middleware' => 'auth', function () { 

$posts = Auth::user() 

->posts() 

->orderBy('created_at') 

->get(); 

return view('posts', ['posts' => $posts]); 

}]); 

Sposób pobierania danych jest bardzo podobny do sposobu ich zapisywania. Potrzebujemy instancji 

modelu - w tym przypadku uwierzytelnionego użytkownika - i dodamy konkatenację wywołań metod, 

które wewnętrznie wygenerują zapytanie do wykonania. W takim przypadku poprosimy o posty 

posortowane według daty utworzenia. Aby wysłać informacje do widoku, musimy przekazać drugi 

argument, którym będzie tablica nazw i wartości parametrów. Dodaj następujący szablon jako 

resources / views / posts.blade.php, który wyświetli listę postów dla uwierzytelnionego użytkownika 

jako tabelę. Zauważ, jak użyjemy obiektu $ post, który jest instancją modelu, w następującym kodzie: 

@extends('layouts.app') 

@section('css') 

<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset('css/posts.css') }}" 

type="text/css"> 

@endsection 

@section('content') 

<h2>Your posts</h2> 

<table> 

@foreach ($posts as $post) 

<tr> 

<td>{{ $post->title }}</td> 

<td>{{ $post->created_at }}</td> 

<td>{{ str_limit($post->content, 100) }}</td> 

</tr> 

@endforeach 

</table> 

@endsection 



Listy postów zostaną ostatecznie wyświetlone 

Dodawanie testów 

W bardzo krótkim czasie stworzyliśmy aplikację, która umożliwia rejestrację, logowanie oraz tworzenie 

i wyświetlanie wpisów od zera. Kończymy tę sekcję, mówiąc o tym, jak przetestować aplikację Laravel 

za pomocą PHPUnit. Testy w Laravel są niezwykle łatwe, ponieważ mają bardzo dobrą integrację z 

PHPUnit. Jest już plik phpunit.xml, dostosowana klasa TestCase, dostosowane twierdzenia i mnóstwo 

pomocników do testowania z bazą danych. Umożliwia także testowanie tras, emulowanie żądania 

HTTP zamiast testowania kontrolerów. Wszystkie te funkcje odwiedzimy podczas testowania 

tworzenia nowych postów. 

Przede wszystkim musimy usunąć testy / ExampleTest.php, ponieważ przetestował on stronę główną, 

a kiedy go zmodyfikowaliśmy, zakończy się niepowodzeniem. Nie martw się; jest to przykładowy test, 

który pomaga programistom rozpocząć testowanie, a sprawienie, by się nie powiodło, nie stanowi 

żadnego problemu. Teraz musimy stworzyć nasz nowy test. Aby to zrobić, możemy dodać plik ręcznie 

lub użyć wiersza polecenia i uruchomić następujące polecenie: 

$ php artisan make: test NewPostTest 

To polecenie tworzy plik test / NewPostTest.php, który rozciąga się z TestCase. Jeśli go otworzysz, 

zauważysz, że istnieje już test obojętny, który możesz również usunąć. Tak czy inaczej, możesz 

uruchomić PHPUnit, aby upewnić się, że wszystko minie. Możesz to zrobić w taki sam sposób, jak 

poprzednio: 

$ ./vendor/bin/phpunit 

Pierwszy test, który możemy dodać, to taki, w którym próbujemy dodać nowy post, ale dane 

przekazane przez parametry POST są nieprawidłowe. W takim przypadku należy spodziewać się, że 

odpowiedź zawiera błędy i stare dane, aby użytkownik mógł ją edytować zamiast ponownie wszystko 

zapisywać. Dodaj następujący test do klasy NewPostTest: 

<?php 

class NewPostTest extends TestCase 

{ 

public function testWrongParams() { 

$user = factory(App\User::class) 

->make(['email' => 'test@user.laravel']); 

$this->be($user); 

$this->call( 

'POST', 

'/new', 

['title' => 'the title', 'content' => 'ojhkjhg'] 

); 

$this->assertSessionHasErrors('content'); 



$this->assertHasOldInput(); 

} 

} 

Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć w teście, jest utworzenie instancji użytkownika przy użyciu 

fabryki. Możesz przekazać tablicę z dowolnym parametrem, który chcesz ustawić na wywołanie make; 

w przeciwnym razie zostaną użyte wartości domyślne. Po otrzymaniu instancji użytkownika wyślemy 

ją do metody be, aby poinformować Laravela, że chcemy, aby ten użytkownik był autoryzowanym 

użytkownikiem w tym teście. Po ustaleniu podstaw testu użyjemy pomocnika połączeń, który będzie 

emulował prawdziwe żądanie HTTP. Do tej metody musimy wysłać metodę HTTP (w tym przypadku 

POST), trasę do żądania i opcjonalnie parametry. Zauważ, że metoda call zwraca obiekt odpowiedzi na 

wypadek, gdyby był potrzebny. Wyślemy tytuł i treść, ale ten drugi nie jest wystarczająco długi, więc 

nie spodziewamy się błędów. Laravel zawiera kilka dostosowanych twierdzeń, szczególnie podczas 

testowania tego rodzaju odpowiedzi. W takim przypadku moglibyśmy użyć dwóch z nich: 

assertSessionHasErrors, który sprawdza, czy w sesji występują błędy flash (w szczególności te 

dotyczące parametru content), i assertHasOldInput, który sprawdza, czy odpowiedź zawiera stare 

dane, aby pokaż to użytkownikowi. Drugi test, który chcielibyśmy dodać, to przypadek, w którym 

użytkownik publikuje prawidłowe dane, abyśmy mogli zapisać post w bazie danych. Ten test jest 

trudniejszy, ponieważ musimy wchodzić w interakcje z bazą danych, co zwykle nie jest zbyt 

przyjemnym doświadczeniem. Jednak Laravel daje nam wystarczającą liczbę narzędzi, które pomogą 

nam w tym zadaniu. Pierwszym i najważniejszym jest poinformowanie PHPUnit, że chcemy używać 

transakcji bazy danych dla każdego testu. Następnie musimy zachować uwierzytelnionego użytkownika 

w bazie danych, ponieważ post ma do niego obcy klucz. Na koniec powinniśmy stwierdzić, że post 

został poprawnie zapisany w bazie danych. Dodaj następujący kod do klasy NewPostTest: 

use DatabaseTransactions; 

//... 

public function testNewPost() { 

$postParams = [ 

'title' => 'the title', 

'content' => 'In a place far far away.' 

]; 

$user = factory(App\User::class) 

->make(['email' => 'test@user.laravel']); 

$user->save(); 

$this->be($user); 

$this->call('POST', '/new', $postParams); 

$this->assertRedirectedTo('http://localhost/new'); 

$this->seeInDatabase('posts', $postParams); 

} 



Cecha DatabaseTransactions sprawi, że test rozpocznie transakcję na początku, a następnie przywróci 

ją po zakończeniu testu, więc nie opuścimy bazy danych z danymi z testów. Zapisanie 

uwierzytelnionego użytkownika w bazie danych jest również łatwym zadaniem, ponieważ fabryka jest 

instancją modelu użytkownika i możemy po prostu wywołać na nim metodę zapisu. Asercja 

assertRedirectedTo upewni się, że odpowiedź zawiera prawidłowe nagłówki przekierowujące 

użytkownika do określonego adresu URL. Co ciekawsze, seeInDatabase sprawdzi, czy w tabeli postów 

znajduje się encja, która jest pierwszym argumentem, z danymi podanymi w tablicy, która jest drugim 

argumentem. Jest całkiem sporo twierdzeń, ale jak można zauważyć, są one niezwykle przydatne, 

redukując to, co może być długim testem, do bardzo niewielu wierszy. Aby zapoznać się z pełną listą, 

zalecamy przejrzenie oficjalnej dokumentacji. 

Mikroframeworki Silex 

Po posmakowaniu tego, co może ci zaoferować Laravel, najprawdopodobniej nie chcesz słyszeć o 

minimalistycznych mikroframeworkach. Uważamy jednak, że dobrze jest znać więcej niż jeden 

framework. Możesz poznać różne podejścia, być bardziej wszechstronnym, a wszyscy będą chcieli cię 

w swoim zespole. Wybraliśmy Silex, ponieważ jest to mikrocząsteczka, która bardzo różni się od 

Laravela, a także dlatego, że należy do rodziny Symfony. Dzięki temu wprowadzeniu do Silex nauczysz 

się korzystać z drugiego frameworka, który jest zupełnie innego typu, i będziesz o krok bliżej poznania 

Symfony, który jest jednym 

dużych graczy. Jaka jest korzyść z mikrostruktur? Cóż, zapewniają bardzo podstawowe informacje - to 

znaczy router, prosty aplikator zależności, żądają pomocy i tak dalej, ale to już koniec. Masz dużo 

miejsca na wybranie i zbudowanie tego, czego naprawdę potrzebujesz, w tym bibliotek zewnętrznych, 

a nawet własnych. Oznacza to, że możesz mieć strukturę specjalnie dostosowaną do każdego projektu. 

W rzeczywistości Silex zapewnia garstkę wbudowanych dostawców usług, których integracja jest 

bardzo łatwa, od silników szablonów po logowanie i bezpieczeństwo.  

Instalacja 

Tu nie ma żadnych wiadomości. Kompozytor robi wszystko za Ciebie, podobnie jak w przypadku 

Laravela. Wykonaj następujące polecenie w wierszu polecenia w katalogu głównym nowego projektu, 

aby dołączyć Silex do pliku composer.json: 

$composer require silex / silex 

Możesz wymagać więcej zależności, ale dodajmy je, kiedy będą potrzebne. 

Konfiguracja projektu 

Najważniejszą klasą Silex jest Silex \ Application. Ta klasa, która rozciąga się od Pimple (lekkiego 

wtryskiwacza zależnego), zarządza prawie wszystkim. Możesz użyć go jako tablicy, ponieważ 

implementuje on interfejs ArrayAccess, lub możesz wywołać jego metody, aby dodać zależności, 

zarejestrować usługi i tak dalej. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest utworzenie go w pliku public / 

index.php w następujący sposób: 

<?php 

use Silex\Application; 

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

$app = new Application(); 



Zarządzanie konfiguracją 

Jedną z pierwszych rzeczy, które lubimy, jest ładowanie konfiguracji. Możemy zrobić coś bardzo 

prostego, na przykład dołączyć plik z zawartością PHP lub JSON, ale skorzystajmy z usług jednego z 

dostawców usług, ConfigServiceProvider. Dodajmy go do Composer za pomocą następującego wiersza: 

$composer require igorw / config-service 

Ta usługa pozwala nam mieć wiele plików konfiguracyjnych, po jednym dla każdego potrzebnego 

środowiska. Wyobrażając sobie, że chcemy mieć dwa środowiska, prod i dev, oznacza to, że 

potrzebujemy dwóch plików: jednego w config / prod.json i jednego w config / dev.json. Plik config / 

dev.json wyglądałby podobnie do tego: 

{ 

"debug": true, 

"cache": false, 

"database": { 

"user": "dev", 

"password": "" 

} 

} 

Plik config / prod.json wyglądałby podobnie do tego: 

{ 

"debug": false, 

"cache": true, 

"database ": { 

"user": "root", 

"password": "fsd98na9nc" 

} 

} 

Aby pracować w środowisku programistycznym, musisz ustawić poprawną wartość zmiennej 

środowiskowej, uruchamiając następującą komendę: 

export APP_ENV = dev 

Zmienna środowiskowa APP_ENV będzie tą, która mówi nam, w jakim środowisku się znajdujemy. 

Teraz nadszedł czas, aby skorzystać z usług tego usługodawcy. Aby go zarejestrować, czytając plik 

konfiguracyjny bieżącego środowiska, dodaj następujące wiersze do pliku index.php: 

$env = getenv('APP_ENV') ?: 'prod'; 

$app->register( 



new Igorw\Silex\ConfigServiceProvider( 

__DIR__ . "/../config/$env.json" 

) 

); 

Pierwszą rzeczą, którą tutaj zrobiliśmy, jest pobranie środowiska ze zmiennej środowiskowej. 

Domyślnie ustawiamy go na prod. Następnie wywołaliśmy rejestr z obiektu $ app, aby dodać instancję 

ConfigServiceProvider, przekazując poprawną ścieżkę pliku konfiguracyjnego. Odtąd „tablica” aplikacji 

$app będzie zawierać trzy wpisy: debugowanie, pamięć podręczna i db z zawartością plików 

konfiguracyjnych. Będziemy mogli uzyskać do nich dostęp za każdym razem, gdy będziemy mieli dostęp 

do aplikacji $, która będzie w większości wszędzie. 

Ustawianie silnika szablonu 

Innym przydatnym dostawcą usług jest Twig. Jak zapewne pamiętasz, Twig jest silnikiem szablonów, 

którego używaliśmy w naszym frameworku, i w rzeczywistości pochodzi od tych samych osób, które 

opracowały Symfony i Silex. Wiesz już, jak dodać zależność z Composer; po prostu uruchom 

następujące polecenie: 

c twig/twig 

Aby zarejestrować usługę, będziemy musieli dodać następujące wiersze w naszym pliku  

public/index.php: 

$app->register( 

new Silex\Provider\TwigServiceProvider(), 

['twig.path' => __DIR__ . '/../views'] 

); 

Utwórz także katalog views /, w którym później przechowamy nasze szablony. Teraz masz dostęp do 

instancji Twig_Environment, po prostu uzyskując dostęp do $ app ['twig']. 

Dodawanie rejestratora 

Ostatnim z dostawców usług, dla których teraz się zarejestrujemy, jest rejestrator. Tym razem 

biblioteką, którą należy użyć, jest Monolog, i można to załączyć w następujący sposób: 

$composer require monolog / monolog 

Najszybszym sposobem na zarejestrowanie usługi jest podanie ścieżki do pliku dziennika, co można 

zrobić w następujący sposób: 

$app->register( 

new Silex\Provider\MonologServiceProvider(), 

['monolog.logfile' => __DIR__ . '/../app.log'] 

); 

Jeśli chcesz dodać więcej informacji do tego usługodawcy, na przykład poziom dzienników, które 

chcesz zapisać, nazwę dziennika itd., Możesz dodać je do tablicy wraz z plikiem dziennika. Zajrzyj do 



dokumentacji na http://silex.sensiolabs.org/doc/providers/monolog.html, aby uzyskać pełną listę 

dostępnych parametrów. Podobnie jak w przypadku silnika szablonów, od teraz możesz uzyskać dostęp 

do instancji Monolog \ Logger z obiektu Application, uzyskując dostęp do $ app ['monolog']. 

Dodanie pierwszego punktu końcowego 

Czas zobaczyć, jak router działa w Silex. Chcielibyśmy dodać prosty punkt końcowy dla strony głównej. 

Jak już wspomniano, instancja aplikacji $ może zarządzać prawie wszystkim, w tym trasami. Dodaj 

następujący kod na końcu public / index.php: 

$app->get('/', function(Application $app) { 

return $app['twig']->render('home.twig'); 

}); 

Jest to podobny sposób dodawania tras do tej, którą śledzi Laravel. Wywołaliśmy metodę get, 

ponieważ jest to punkt końcowy GET, i przekazaliśmy ciąg trasy i instancję aplikacji. Jak wspomnieliśmy 

tutaj, aplikacja $ działa również jako aplikator zależności - w rzeczywistości rozciąga się od jednego: 

Pryszcz - więc instancję aplikacji zauważysz niemal wszędzie. Wynikiem anonimowej funkcji będzie 

odpowiedź, którą wyślemy do użytkownika - w tym przypadku renderowany szablon Twig. W tej chwili 

to nie wystarczy. Aby poinformować Silex o zakończeniu konfigurowania aplikacji, musisz wywołać 

metodę run na samym końcu pliku public / index.php. Pamiętaj, że jeśli chcesz dodać coś jeszcze do 

tego pliku, musi to być przed tym wierszem: 

$ app-> run (); 

Pracowałeś już z Twig, więc nie poświęcimy temu zbyt wiele czasu. Pierwszą rzeczą do dodania jest 

szablon views / home.twig: 

{% extends "layout.twig" %} 

{% block content %} 

<h1>Hi visitor!</h1> 

{% endblock %} 

Teraz, jak zapewne już zgadłeś, dodamy views / layout.twig 

szablon, jak następuje: 

<html> 

<head> 

<title>Silex Example</title> 

</head> 

<body> 

{% block content %} 

{% endblock %} 

</body> 



</html> 

Spróbuj uzyskać dostęp do strony głównej swojej aplikacji. 

Dostęp do bazy danych 

W tej sekcji napiszemy punkt końcowy, który utworzy przepisy na naszą książkę kucharską. un 

następujące zapytania MySQL w celu skonfigurowania bazy danych książek kucharskich i utworzenia 

pustej tabeli przepisów: 

mysql> CREATE SCHEMA cookbook; 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

mysql> USE cookbook; 

Database changed 

mysql> CREATE TABLE recipes( 

-> id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

-> name VARCHAR(255) NOT NULL, 

-> ingredients TEXT NOT NULL, 

-> instructions TEXT NOT NULL, 

-> time INT UNSIGNED NOT NULL); 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 

Silex nie jest dostarczany z żadną integracją ORM, więc będziesz musiał pisać zapytania SQL ręcznie. 

Istnieje jednak dostawca usług Doctrine, który zapewnia prostszy interfejs niż ten oferowany przez 

PDO, więc spróbujmy go zintegrować. Aby zainstalować, uruchom następujące polecenie: 

$ composer require "doctrine/dbal:~2.2" 

Teraz jesteśmy gotowi zarejestrować usługodawcę. Podobnie jak w przypadku pozostałych usług, 

dodaj następujący kod do swojego public / index.php przed definicjami trasy: 

$app->register(new Silex\Provider\DoctrineServiceProvider(), [ 

'dbs.options' => [ 

[ 

'driver' => 'pdo_mysql', 

'host' => '127.0.0.1', 

'dbname' => 'cookbook', 

'user' => $app['database']['user'], 

'password' => $app['database']['password'] 

] 

] 



]); 

Podczas rejestracji musisz podać opcje połączenia z bazą danych. Niektóre z nich będą takie same bez 

względu na środowisko, takie jak sterownik lub nawet host, ale niektóre będą pochodzić z pliku 

konfiguracyjnego, takiego jak $ app ['database'] ['user']. Od teraz możesz uzyskać dostęp do połączenia 

z bazą danych za pomocą $app ['db']. Po skonfigurowaniu bazy danych dodajmy trasy, które pozwolą 

nam dodawać i pobierać przepisy. Podobnie jak w przypadku Laravela, możesz określić funkcję 

anonimową, tak jak już to zrobiliśmy, lub kontroler i metodę do wykonania. Zastąp bieżącą trasę 

następującymi trzema trasami: 

$app->get( 

'/', 

'CookBook\\Controllers\\RecipesController::getAll' 

); 

$app->post( 

'/recipes', 

'CookBook\\Controllers\\RecipesController::create' 

); 

$app->get( 

'/recipes', 

'CookBook\\Controllers\\RecipesController::getNewForm' 

); 

Jak można zauważyć, pojawi się nowy kontroler, CookBook \ Controllers \ RecipesController, który 

zostanie umieszczony w src / Controllers / RecipesController.php. Oznacza to, że musisz zmienić 

autoloader w Composer. Edytuj plik composer.json, wykonując następujące czynności: 

"autoload": { 

"psr-4": {"CookBook\\": "src/"} 

} 

Dodajmy teraz klasę kontrolera w następujący sposób: 

<?php 

namespace CookBook\Controllers; 

class Recipes { 

} 

Pierwszą metodą, którą dodamy, jest metoda getNewForm, która po prostu wyrenderuje dodawanie 

nowej strony z przepisami. Metoda wygląda podobnie do tej: 

public function getNewForm(Application $app): string { 



return $app['twig']->render('new_recipe.twig'); 

} 

Metoda po prostu renderuje new_recipe.twig. Przykład tego szablonu może wyglądać następująco: 

{% extends "layout.twig" %} 

{% block content %} 

<h1>Add recipe</h1> 

<form method="post"> 

<div> 

<label for="name">Name</label> 

<input type="text" name="name" 

value="{{ name is defined ? name : "" }}" /> 

</div> 

<div> 

<label for="ingredients">Ingredients</label> 

<textarea name="ingredients"> 

{{ ingredients is defined ? ingredients : "" }} 

</textarea> 

</div> 

<div> 

<label for="instructions">Instructions</label> 

<textarea name="instructions"> 

{{ instructions is defined ? instructions : "" }} 

</textarea> 

</div> 

<div> 

<label for="time">Time (minutes)</label> 

<input type="number" name="time" 

value="{{ time is defined ? time : "" }}" /> 

</div> 

<div> 

<button type="submit">Save</button> 



</div> 

</form> 

{% endblock %} 

Ten szablon wysyła nazwę, składniki, instrukcje i czas potrzebny na przygotowanie potrawy. Punkt 

końcowy, który otrzyma ten formularz, musi uzyskać obiekt odpowiedzi w celu wyodrębnienia tych 

informacji. W ten sam sposób, w jaki moglibyśmy pobrać instancję aplikacji jako argument, możemy 

również uzyskać żądanie, jeśli podamy je w definicji metody. Dostęp do parametrów POST jest tak 

prosty, jak wywołanie metody get przez wysłanie nazwy parametru lub wywołanie $ request-> request-

> all (), aby uzyskać wszystkie z nich jako tablicę. Dodaj następującą metodę, która sprawdza, czy 

wszystkie dane są prawidłowe i ponownie wyświetla formularz, jeśli nie jest, wysyłając przesłane dane 

i błędy: 

public function create(Application $app, Request $request): string { 

$params = $request->request->all(); 

$errors = []; 

if (empty($params['name'])) { 

$errors[] = 'Name cannot be empty.'; 

} 

if (empty($params['ingredients'])) { 

$errors[] = 'Ingredients cannot be empty.'; 

} 

if (empty($params['instructions'])) { 

$errors[] = 'Instructions cannot be empty.'; 

} 

if ($params['time'] <= 0) { 

$errors[] = 'Time has to be a positive number.'; 

} 

if (!empty($errors)) { 

$params = array_merge($params, ['errors' => $errors]); 

return $app['twig']->render('new_recipe.twig', $params); 

} 

} 

Szablon layout.twig również musi zostać poddany edycji, aby pokazać zwracane błędy. Możemy to 

zrobić, wykonując następujące czynności: 

{# ... #} 



{% if errors is defined %} 

<p>Something went wrong!</p> 

<ul> 

{% for error in errors %} 

<li>{{ error }}</li> 

{% endfor %} 

</ul> 

{% endif %} 

{% block content %} 

{# ... #} 

W tym momencie możesz już spróbować uzyskać dostęp do http: // localhost / recipes, wypełnić 

formularz, pozostawiając coś pustego, przesłać i odzyskać formularz z błędami. Kontynuacja 

administratora powinna pozwolić nam przechowywać poprawne dane jako nową recepturę w bazie 

danych. W tym celu dobrym pomysłem byłoby utworzenie oddzielnej klasy, takiej jak CookBook \ 

Models \ RecipeModel; Aby jednak przyspieszyć, dodajmy do kontrolera kilka kolejnych wierszy, które 

trafiłyby do modelu. Pamiętaj, że mamy dostawcę usług Doctrine, więc nie ma potrzeby 

bezpośredniego używania PDO: 

$sql = 'INSERT INTO recipes (name, ingredients, instructions, time) ' 

. 'VALUES(:name, :ingredients, :instructions, :time)'; 

$result = $app['db']->executeUpdate($sql, $params); 

if (!$result) { 

$params = array_merge($params, ['errors' => $errors]); 

return $app['twig']->render('new_recipe.twig', $params); 

} 

return $app['twig']->render('home.twig'); 

Doctrine pomaga również przy pobieraniu danych. Aby zobaczyć, jak działa, sprawdź trzecią i ostatnią 

metodę, w której pobierzemy wszystkie przepisy, aby pokazać użytkownikowi: 

public function getAll(Application $app): string { 

$recipes = $app['db']->fetchAll('SELECT * FROM recipes'); 

return $app['twig']->render( 

'home.twig', 

['recipes' => $recipes] 

); 

} 



Za pomocą tylko jednej linii wykonaliśmy zapytanie. Nie jest tak czysty jak Elokwentna ORM Laravela, 

ale przynajmniej jest znacznie mniej gadatliwy niż przy użyciu surowej PDO. Na koniec możesz 

zaktualizować szablon home.twig o następującą treść, aby wyświetlić przepisy, które właśnie 

pobraliśmy z bazy danych: 

{% extends "layout.twig" %} 

{% block content %} 

<h1>Hi visitor!</h1> 

<p>Check our recipes!</p> 

<table> 

<th>Name</th> 

<th>Time</th> 

<th>Ingredients</th> 

<th>Instructions</th> 

{% for recipe in recipes %} 

<tr> 

<td>{{ recipe.name }}</td> 

<td>{{ recipe.time }}</td> 

<td>{{ recipe.ingredients }}</td> 

<td>{{ recipe.instructions }}</td> 

</tr> 

{% endfor %} 

</table> 

{% endblock %} 

Silex kontra Laravel 

Mimo że zrobiliśmy podobne porównanie przed rozpoczęciem, nadszedł czas, aby podsumować to, co 

powiedzieliśmy, i porównać to z tym, co zauważyliście. Laravel należy do rodzaju frameworka, który 

pozwala tworzyć wspaniałe rzeczy przy bardzo małym nakładzie pracy. Zawiera wszystkie składniki, 

których Ty, jako twórca stron internetowych, będziesz kiedykolwiek potrzebować. Musi być jakiś dobry 

powód tego, jak szybko stał się najpopularniejszym programem roku! Z drugiej strony, Silex jest 

mikroukładem, który sam w sobie niewiele robi. To tylko szkielet, na którym możesz zbudować szkielet, 

którego dokładnie potrzebujesz. Zapewnia już całkiem sporo usługodawców i nie rozmawialiśmy nawet 

o połowie z nich; zalecamy odwiedzić http://silex.sensiolabs.org/doc/dostawcy.html dla pełnej listy. 

Jeśli jednak wolisz, zawsze możesz dodać inne zależności do Composer i użyć ich. Jeśli z jakiegoś 

powodu przestaniesz lubić ORM lub silnik szablonów, którego używasz, lub po prostu zdarzy się, że w 

społeczności pojawi się nowy i lepszy, przełączanie ich powinno być łatwe. Z drugiej strony, pracując z 

Laravelem, prawdopodobnie będziesz trzymać się tego, co się z tym wiąże. Zawsze jest okazja dla 



każdego frameworka i chcielibyśmy zachęcić cię do otwarcia się na wszystkie możliwości, które tam są, 

do bycia na bieżąco i od czasu do czasu eksplorowania nowych frameworków lub technologii. 

 

  



 

 

 


