
Budowanie interfejsów API REST 

Większość nie-programistów prawdopodobnie uważa, że tworzenie aplikacji oznacza budowanie 

oprogramowania na komputer PC lub Mac, gry lub strony internetowe, ponieważ mogą to zobaczyć i 

używać. Ale kiedy dołączysz do społeczności programistów, samodzielnie lub profesjonalnie, w końcu 

zorientujesz się, ile pracy wykonano dla aplikacji oraz narzędzia, które nie mają interfejsu użytkownika. 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób czyjaś strona może uzyskać dostęp do twojego profilu na 

Facebooku, a później opublikować automatyczną wiadomość na ścianie? Lub w jaki sposób strony 

internetowe wysyłają / odbierają informacje w celu aktualizacji zawartości strony, bez odświeżania lub 

przesyłania jakichkolwiek formularzy? Wszystkie te funkcje i wiele innych interesujących są możliwe 

dzięki integracji aplikacji działających „za kulisami”. Umiejętność korzystania z nich otworzy drzwi do 

tworzenia ciekawszych i przydatnych aplikacji internetowych.  

API oznacza interfejs programu aplikacji. Jego celem jest zapewnienie interfejsu, aby inne programy 

mogły wysyłać polecenia, które wyzwalają pewien proces wewnątrz aplikacji, ewentualnie zwracając 

pewne dane wyjściowe. Koncepcja może wydawać się nieco abstrakcyjna, ale w rzeczywistości istnieją 

interfejsy API praktycznie we wszystkim, co jest w jakiś sposób związane z komputerami. Zobaczmy 

kilka przykładów z życia: 

• Systemy operacyjne lub systemy operacyjne, takie jak Windows lub Linux, to programy umożliwiające 

korzystanie z komputerów. Gdy używasz dowolnej aplikacji z komputera, najprawdopodobniej musi 

ona rozmawiać z systemem operacyjnym w taki czy inny sposób, na przykład żądając określonego pliku, 

wysyłając dźwięk do głośników i tak dalej. Wszystkie te interakcje między aplikacją a systemem 

operacyjnym są możliwe dzięki interfejsom API udostępnianym przez system operacyjny. W ten sposób 

aplikacja nie musi od razu wchodzić w interakcje ze sprzętem, co jest bardzo męczącym zadaniem. 

• W celu interakcji z użytkownikiem aplikacja mobilna zapewnia GUI. Interfejs rejestruje wszystkie 

zdarzenia uruchamiane przez użytkownika, takie jak klikanie lub pisanie, w celu wysłania ich na serwer. 

GUI komunikuje się z serwerem za pomocą interfejsu API w taki sam sposób, w jaki program 

komunikuje się z systemem operacyjnym, jak wyjaśniono wcześniej. 

• Gdy tworzysz witrynę internetową, która musi wyświetlać tweety z konta Twitter użytkownika, 

musisz komunikować się z Twitterem. Zapewniają interfejs API, do którego można uzyskać dostęp za 

pośrednictwem protokołu HTTP. Po uwierzytelnieniu, wysyłając prawidłowe żądania HTTP, możesz 

aktualizować i / lub pobierać dane z ich aplikacji. 

Jak widać, istnieją różne miejsca, w których interfejsy API są przydatne. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz 

system, do którego dostęp powinien być uzyskiwany z zewnątrz, musisz zapewnić potencjalnym 

użytkownikom interfejs API. Kiedy mówimy zewnętrznie, mamy na myśli inną aplikację lub bibliotekę, 

ale równie dobrze może znajdować się w tej samej maszynie. 

Przedstawiamy interfejsy API REST 

Interfejsy API REST są szczególnym typem interfejsów API. Używają HTTP jako protokołu do 

komunikacji z nimi, więc możesz sobie wyobrazić, że będą one najczęściej używane przez aplikacje 

internetowe. W rzeczywistości nie różnią się one bardzo od witryn, które już zbudowałeś, ponieważ 

klient wysyła żądanie HTTP, a serwer odpowiada odpowiedzią HTTP. Różnica polega na tym, że 

interfejsy API REST intensywnie wykorzystują kody stanu HTTP, aby zrozumieć, jaka jest odpowiedź, i 

zamiast zwracać zasoby HTML z CSS i JS, odpowiedź używa JSON, XML lub dowolnego innego formatu 

dokumentu zawierającego tylko informacje, a nie graficzny interfejs użytkownika. Weźmy przykład. Po 

uwierzytelnieniu interfejs API Twittera pozwala programistom uzyskać tweety danego użytkownika, 



wysyłając żądanie HTTP GET na adres https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json. 

Odpowiedzią na to żądanie jest wiadomość HTTP z mapą tweetów JSON jako treści i kod stanu 200. 

Interfejs API REST umożliwia także programistom publikowanie tweetów w imieniu użytkownika. Jeśli 

masz już uwierzytelnienie, tak jak w poprzednim przykładzie, wystarczy wysłać żądanie POST do 

https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json za pomocą odpowiedniego parametru POST w ciele, 

takie jak tekst, który chcesz tweetować. Chociaż to żądanie nie jest GET, a zatem nie żądasz danych, a 

raczej je wysyłasz, odpowiedź na to żądanie jest również dość ważna. Serwer użyje kodów stanu 

odpowiedzi, aby powiadomić osobę żądającą, czy tweet został pomyślnie wysłany lub jeśli nie mogli 

zrozumieć żądania, wystąpił wewnętrzny błąd serwera, uwierzytelnienie nie było prawidłowe i tak 

dalej. Każdy z tych scenariuszy ma inny kod stanu, który jest taki sam we wszystkich aplikacjach. 

Ułatwia to komunikację z różnymi interfejsami API, ponieważ nie trzeba za każdym razem uczyć się 

nowej listy kodów statusu. Serwer może również dodać dodatkowe informacje do ciała, aby rzucić 

nieco światła na przyczyny błędu, ale będzie to zależeć od aplikacji. Możesz sobie wyobrazić, że te 

interfejsy API REST są dostarczane programistom, aby mogli zintegrować je ze swoimi aplikacjami. Nie 

są przyjazne dla użytkownika, ale przyjazne HTTP. 

Podstawy interfejsów API REST 

Chociaż interfejsy API REST nie mają oficjalnego standardu, większość programistów zgadza się na ten 

sam fundament. Pomaga, że HTTP, który jest protokołem używanym przez tę technologię do 

komunikacji, ma standard. W tej sekcji postaramy się opisać, jak powinny działać interfejsy API REST. 

Metody żądania HTTP 

Wyjaśniliśmy, że metoda HTTP jest tylko czasownikiem żądania, które określa, jakie działanie próbuje 

wykonać. Zdefiniowaliśmy już tę metodę podczas pracy z formularzami HTML: znacznik form może 

uzyskać opcjonalny atrybut, metodę, która spowoduje przesłanie formularza za pomocą tej konkretnej 

metody HTTP. Nie będziesz używać formularzy podczas pracy z interfejsami API REST, ale nadal możesz 

określić metodę zapytania. W rzeczywistości dwa żądania mogą przejść do tego samego punktu 

końcowego z tymi samymi parametrami, nagłówkami i tak dalej, a jednak zachowują się zupełnie 

inaczej ze względu na swoje metody, co czyni je bardzo ważną częścią żądania. Ponieważ 

przywiązujemy dużą wagę do metod HTTP w celu zidentyfikowania tego, co próbuje zrobić żądanie, 

naturalne jest, że potrzebujemy ich garść. Jak dotąd wprowadzono GET i POST, ale w rzeczywistości 

istnieje osiem różnych metod: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD, TRACE i CONNECT. Zazwyczaj 

będziesz pracować tylko z czterema z nich. Przyjrzyjmy się im szczegółowo. 

GET 

Gdy żądanie korzysta z metody GET, oznacza to, że żąda informacji o danym podmiocie. Punkt końcowy 

powinien zawierać informacje o tym, czym jest ten byt, takie jak identyfikator książki. GET można 

również wykorzystać do zapytania o listę obiektów, wszystkie z nich, filtrowane lub paginowane. 

Żądania GET mogą w razie potrzeby dodawać do żądania dodatkowe informacje. Na przykład, jeśli 

próbujemy odzyskać wszystkie książki, które zawierają ciąg „pierścienie”, lub jeśli chcemy strony nr 2 z 

pełnej listy książek. Jak już wiesz, ta dodatkowa informacja jest dodawana do ciągu zapytania jako 

parametry GET, czyli lista par klucz-wartość połączone przez znak ampersand (&). Oznacza to, że 

żądanie http://bookstore.com/books?year=2001&page3 jest prawdopodobnie używane do uzyskania 

drugiej strony listy książek opublikowanych w 2001 roku. Interfejsy API REST mają obszerną 

dokumentację na temat dostępnych punktów końcowych i parametrów, więc nauczysz się poprawnie 

wykonywać zapytania. Mimo to, mimo że zostanie to udokumentowane, należy spodziewać się 

parametrów o intuicyjnych nazwach, takich jak te z przykładu. 



POST i PUT 

POST to drugi typ metody HTTP, o której już wiesz. Używałeś jej w formularzach z zamiarem 

„publikowania” danych, to znaczy próbując zaktualizować zasób po stronie serwera. Gdy chcesz dodać 

lub zaktualizować nową książkę, wysłałeś żądanie POST z danymi książki jako parametrami POST. 

Parametry POST są wysyłane w formacie podobnym do parametrów GET, ale zamiast być częścią ciągu 

zapytania, są uwzględniane jako część treści żądania. Formularze w HTML już to robią, ale kiedy musisz 

porozmawiać z interfejsem API REST, powinieneś wiedzieć, jak to zrobić samodzielnie. W następnej 

sekcji pokażemy, jak wykonać POST przy użyciu narzędzi innych niż formularze. Pamiętaj również, że 

możesz dodać dowolne dane do treści żądania; dość często wysyła się JSON w treści zamiast 

parametrów POST. Metoda PUT jest dość podobna do metody POST. To również próbuje dodać lub 

zaktualizować dane po stronie serwera, w tym celu dodaje także dodatkowe informacje do treści 

żądania. Dlaczego mielibyśmy mieć dwie różne metody, które robią to samo? Istnieją dwie główne 

różnice między tymi metodami: 

• Żądania PUT albo tworzą zasób, albo go aktualizują, ale zasobem, którego dotyczy luka, jest zasób 

zdefiniowany przez punkt końcowy i nic więcej. Oznacza to, że jeśli chcemy zaktualizować książkę, 

punkt końcowy powinien stwierdzić, że zasób jest książką, i określić ją, na przykład 

http://bookstore.com/books/8734. Z drugiej strony, jeśli nie zidentyfikujesz zasobu, który ma zostać 

utworzony lub zaktualizowany w punkcie końcowym lub wpłyniesz na inne zasoby w tym samym 

czasie, powinieneś użyć żądań POST. 

• Idempotent to skomplikowane słowo określające prostą koncepcję. Idempotentna metoda HTTP 

może być wywoływana wiele razy, a wynik będzie zawsze taki sam. Na przykład, jeśli próbujesz 

zaktualizować tytuł książki do „Don Kichot”, nie ma znaczenia, ile razy ją nazwiesz, wynik będzie zawsze 

taki sam: zasób będzie miał tytuł „Don Kichot”. Z drugiej strony metody inne niż idempotentne mogą 

zwracać różne wyniki podczas wykonywania tego samego żądania. Przykładem może być punkt 

końcowy, który zwiększa zapasy niektórych książek. Za każdym razem, gdy go nazwiesz, zwiększysz 

zapasy coraz bardziej, a zatem wynik nie jest taki sam. Żądania PUT są idempotentne, podczas gdy 

żądania POST nie są. 

Nawet mając na uwadze to wyjaśnienie, niewłaściwe użycie testów POST i PUT jest dość częstym 

błędem wśród programistów, szczególnie gdy nie mają wystarczającego doświadczenia w tworzeniu 

interfejsów API REST. Ponieważ formularze w HTML wysyłają dane tylko za pomocą POST, a nie PUT, 

pierwszy jest bardziej popularny. Możesz znaleźć interfejsy API REST, w których wszystkie punkty 

końcowe, które aktualizują dane, są POST, nawet jeśli niektóre z nich powinny być typu PUT. 

DELETE 

Metoda DELETE HTTP jest dość oczywista. Jest używany, gdy chcesz usunąć zasób na serwerze. 

Podobnie jak w przypadku żądań PUT, punkty końcowe DELETE powinny identyfikować konkretny 

zasób do usunięcia. Przykładem może być usunięcie jednej książki z naszej bazy danych. Możemy 

wysłać żądanie DELETE do punktu końcowego podobnego do http://bookstore.com/books/23942. 

Żądania DELETE po prostu usuwają zasoby, a są one już określone przez adres URL. Jeśli jednak chcesz 

wysłać dodatkowe informacje do serwera, możesz użyć treści żądania, tak jak w przypadku POST lub 

PUT. W rzeczywistości zawsze możesz wysyłać informacje w treści żądania, w tym żądania GET, ale nie 

oznacza to, że jest to dobra praktyka. 

Kody stanu w odpowiedziach 



Jeśli metody HTTP są bardzo ważne dla żądań, kody stanu są prawie niezbędne do odpowiedzi. Za 

pomocą tylko jednego numeru klient będzie wiedział, co się stało z żądaniem. Jest to szczególnie 

przydatne, gdy wiesz, że kody stanu są standardem i są szeroko dokumentowane w Internecie.  

2xx - sukces 

Wszystkie kody stanu rozpoczynające się od 2 są używane do odpowiedzi, w których żądanie zostało 

pomyślnie przetworzone, niezależnie od tego, czy był to GET, czy POST. Niektóre z najczęściej 

używanych w tej kategorii są następujące: 

• 200 OK: Jest to ogólna odpowiedź „wszystko było OK”. Jeśli prosisz o zasób, otrzymasz go w treści 

odpowiedzi, a jeśli aktualizujesz zasób, będzie to oznaczać, że nowe dane zostały pomyślnie zapisane. 

• 201 utworzono: Jest to odpowiedź używana, gdy zasoby zostały pomyślnie utworzone za pomocą 

POST lub PUT. 

• 202 zaakceptowano: ta odpowiedź oznacza, że żądanie zostało zaakceptowane, ale nie zostało 

jeszcze przetworzone. Może to być przydatne, gdy klient potrzebuje prostej odpowiedzi na bardzo 

ciężką operację: serwer wysyła zaakceptowaną odpowiedź, a następnie zaczyna ją przetwarzać. 

3xx – przekierowanie  

Chociaż możesz pomyśleć, że istnieje tylko jeden typ przekierowania, istnieje kilka udoskonaleń: 

• 301 przeniesiono na stałe: oznacza to, że zasób został przeniesiony na inny adres URL, dlatego odtąd 

powinieneś próbować uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem adresu URL podanego w treści 

odpowiedzi. 

• 303 zobacz inne: Oznacza to, że żądanie zostało przetworzone, ale aby zobaczyć odpowiedź, musisz 

uzyskać dostęp do adresu URL podanego w treści odpowiedzi. 

4xx - błąd klienta 

Ta kategoria zawiera kody stanu opisujące, co poszło nie tak z powodu żądania klienta: 

• 400 niepoprawnych żądań: jest to ogólna odpowiedź na źle sformułowane żądanie, to znaczy w 

punkcie końcowym wystąpił błąd składniowy lub niektóre z oczekiwanych parametrów nie zostały 

podane. 

• 401 nieautoryzowany: oznacza to, że klient nie został jeszcze pomyślnie uwierzytelniony, a zasób, do 

którego próbuje uzyskać dostęp, potrzebuje tego 

poświadczenie. 

• 403 zabronione: ten komunikat o błędzie oznacza, że nawet jeśli klient został uwierzytelniony, nie 

ma wystarczających uprawnień, aby uzyskać dostęp do tego zasobu. 

• 404 nie znaleziono: Nie znaleziono określonego zasobu. 

• Niedozwolona metoda 405: oznacza to, że punkt końcowy istnieje, ale nie akceptuje metody HTTP 

użytej w żądaniu, na przykład próbowaliśmy użyć PUT, ale punkt końcowy akceptuje tylko żądania 

POST. 

5xx - błąd serwera 



Po stronie serwera występuje do 11 różnych błędów, ale interesuje nas tylko jeden: błąd wewnętrzny 

serwera 500. Można użyć tego kodu stanu, gdy podczas przetwarzania żądania wystąpi coś 

nieoczekiwanego, na przykład błąd bazy danych. 

Bezpieczeństwo interfejsu API REST 

Interfejsy API REST są potężnym narzędziem, ponieważ umożliwiają programistom pobieranie i / lub 

aktualizowanie danych z serwera. Ale z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, a przy 

projektowaniu interfejsu API REST powinieneś pomyśleć o tym, aby Twoje dane były jak najbardziej 

bezpieczne. Wyobraź sobie - każdy może publikować tweety w Twoim imieniu za pomocą prostego 

żądania HTTP! Podobnie jak w przypadku korzystania z aplikacji internetowych, istnieją tutaj dwie 

koncepcje: uwierzytelnianie i autoryzacja. Uwierzytelnianie kogoś oznacza identyfikację tego, kim on 

jest, to znaczy połączenie jego żądania z użytkownikiem w bazie danych. Z drugiej strony, autoryzacja 

kogoś polega na zezwoleniu temu konkretnemu użytkownikowi na wykonanie określonych czynności. 

Uwierzytelnianie można uznać za login użytkownika, a autoryzację - za udzielenie uprawnień. Interfejsy 

API REST muszą bardzo ostrożnie zarządzać tymi dwiema koncepcjami. To, że programista został 

uwierzytelniony, nie oznacza, że może on uzyskać dostęp do wszystkich danych na serwerze. Czasami 

użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp tylko do własnych danych, a czasami chcieliby Państwo wdrożyć 

system ról, w którym każda rola ma inny poziom dostępu. Zawsze zależy od rodzaju aplikacji, którą 

budujesz. Chociaż autoryzacja odbywa się po stronie serwera, to znaczy baza danych serwera decyduje, 

czy dany użytkownik może uzyskać dostęp do określonego zasobu, czy nie, uwierzytelnienia muszą być 

wyzwalane przez klienta. Oznacza to, że klient musi wiedzieć, jakiego systemu uwierzytelniania używa 

interfejs API REST, aby kontynuować uwierzytelnianie. Każdy interfejs API REST będzie implementował 

własny system uwierzytelniania, ale istnieją pewne dobrze znane implementacje. 

Podstawowe uwierzytelnianie dostępu 

Uwierzytelnianie dostępu podstawowego - w skrócie licencjata - jest, jak sama nazwa wskazuje, 

podstawowe. Klient dodaje informacje o użytkowniku w nagłówkach każdego żądania, tj. Nazwę 

użytkownika i hasło. Problem polega na tym, że ta informacja jest kodowana tylko przy użyciu BASE64, 

ale nie jest szyfrowana, co sprawia, że intruz bardzo łatwo dekoduje nagłówek i uzyskaj hasło w postaci 

zwykłego tekstu. Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał z niego korzystać, ponieważ, szczerze mówiąc, jest 

to bardzo łatwy sposób implementacji pewnego rodzaju uwierzytelnienia, zalecamy używanie go z 

HTTPS. Aby skorzystać z tej metody, musisz połączyć nazwę użytkownika i hasło, takie jak nazwa 

użytkownika: hasło, zakodować wynikowy ciąg przy użyciu Base64 i dodać nagłówek autoryzacji jako: 

Autoryzacja: Podstawowa <zakodowane- ciąg> 

OAuth 2.0 

Jeśli podstawowe uwierzytelnianie było bardzo proste i niepewne, OAuth 2.0 jest najbezpieczniejszym 

systemem używanym przez interfejsy API REST do uwierzytelniania, podobnie jak poprzednie OAuth 

1.0. Istnieją różne wersje tego standardu, ale wszystkie działają na tym samym fundamencie: 

1. Brak nazw użytkowników i haseł. Zamiast tego dostawca interfejsu API REST przypisuje parę 

poświadczeń - token i klucz tajny - deweloperowi. 

2. W celu uwierzytelnienia programista musi wysłać żądanie POST do punktu końcowego „tokena”, 

który jest inny w każdym interfejsie API REST, ale ma tę samą koncepcję. To żądanie musi zawierać 

zakodowane poświadczenia programisty. 



3. Serwer odpowiada na poprzednie żądanie za pomocą tokena sesji. To (a nie poświadczenia 

wymienione w pierwszym kroku) należy uwzględnić w każdym żądaniu przesłanym do interfejsu API 

REST. Token sesji wygasa ze względów bezpieczeństwa, więc w takim przypadku będziesz musiał 

powtórzyć drugi krok. 

Chociaż ten standard jest swego rodzaju najnowszy (od 2012 r.), Kilka dużych firm, takich jak Google 

czy Facebook, wdrożyło go już w swoich interfejsach API REST. Może to wyglądać na nieco 

skomplikowane, ale wkrótce będziesz mógł z niego korzystać, a nawet zaimplementować. 

Korzystanie z interfejsów API innych firm 

To wystarczyło teorii o interfejsach API REST; czas zanurzyć się w prawdziwym świecie. W tej sekcji 

napiszemy małą aplikację PHP, która współdziała z interfejsem API REST Twittera; w tym prośby o 

poświadczenia programisty, uwierzytelnianie i wysyłanie żądań. Celem jest zapewnienie pierwszego 

doświadczenia w pracy z interfejsami API REST i pokazanie, że jest to łatwiejsze niż można się 

spodziewać. Pomoże Ci również lepiej zrozumieć, w jaki sposób działają, dzięki czemu łatwiej będzie 

później zbudować własne. 

Pobieranie poświadczeń aplikacji 

Interfejsy API REST zwykle mają pojęcie aplikacji. Aplikacja jest jak konto na stronie programistycznej, 

która identyfikuje, kto korzysta z interfejsu API. Poświadczenia, których użyjesz do uzyskania dostępu 

do interfejsu API, zostaną połączone z tą aplikacją, co oznacza, że możesz mieć wiele aplikacji 

powiązanych z tym samym kontem. Zakładając, że masz konto na Twitterze, przejdź do 

https://apps.twitter.com, aby utworzyć nową aplikację. Kliknij przycisk Utwórz nową aplikację, aby 

uzyskać dostęp do formularza zawierającego szczegóły aplikacji. Pola są bardzo zrozumiałe - wystarczy 

nazwa aplikacji, opis i adres URL witryny. Adres URL wywołania zwrotnego nie jest tutaj konieczny, 

ponieważ będzie używany tylko w aplikacjach wymagających dostępu do konta innej osoby. Zaakceptuj 

warunki, aby kontynuować. Po przekierowaniu na stronę aplikacji zobaczysz wszelkiego rodzaju 

informacje, które możesz edytować. Ponieważ jest to tylko przykład, przejdźmy od razu do tego, co się 

liczy: poświadczeń. Kliknij kartę Klucze i tokeny dostępu, aby zobaczyć wartości klucza klienta (klucz 

API) i klucza tajnego (klucz tajny API). Odtąd nie potrzebujemy nic więcej. Możesz zapisać je w systemie 

plików jako ~ / .twitter_php7.json, na przykład: 

{ 

"key": "iTh4Mzl0EAPn9HAm98hEhAmVEXS", 

"secret": "PfoWM9yq4Bh6rGbzzJhr893j4r4sMIAeVRaPMYbkDer5N6F" 

} 

Zabezpieczanie poświadczeń 

Zabezpieczanie poświadczeń interfejsu API REST należy traktować poważnie. W rzeczywistości 

powinieneś zadbać o wszelkiego rodzaju poświadczenia, takie jak poświadczenia bazy danych. Różnica 

polega jednak na tym, że zazwyczaj będziesz hostować bazę danych na serwerze, co nieco utrudnia 

osobie atakującej. Z drugiej strony interfejs API REST innej firmy nie jest częścią twojego systemu, a 

osoba posiadająca twoje poświadczenia może swobodnie korzystać z twojego konta w twoim imieniu. 

Nigdy nie dołączaj swoich danych uwierzytelniających do bazy kodu, zwłaszcza jeśli masz swój kod w 

GitHub lub innym repozytorium. Jednym rozwiązaniem byłoby posiadanie pliku na serwerze, poza 

kodem, z poświadczeniami; jeśli ten plik jest zaszyfrowany, to nawet lepiej. I staraj się regularnie 



odświeżać swoje dane uwierzytelniające, co prawdopodobnie możesz zrobić na stronie internetowej 

dostawcy. 

Konfigurowanie aplikacji 

Nasza aplikacja będzie niezwykle prosta. Będzie składał się z jednej klasy, która pozwoli nam pobrać 

tweety. Będzie to zarządzane przez nasz skrypt app.php. Ponieważ musimy wysyłać żądania HTTP, 

możemy pisać własne funkcje korzystające z cURL (zestaw rodzimych funkcji PHP) lub korzystać ze 

znanej biblioteki PHP, Guzzle. Tę bibliotekę można znaleźć w Packagist, więc użyjemy Composer, aby 

ją dołączyć: 

$composer require guzzlehttp/guzzle 

Będziemy mieć klasę Twittera, która uzyska poświadczenia od konstruktora, oraz jedną metodę 

publiczną: fetchTwits. Na razie po prostu stwórz szkielet, abyśmy mogli z nim pracować; 

zaimplementujemy takie metody w dalszych sekcjach. Dodaj następujący kod do src / Twitter.php: 

<?php 

namespace TwitterApp; 

class Twitter { 

private $key; 

private $secret; 

public function __construct(String $key, String $secret) { 

$this->key = $key; 

$this->secret = $secret; 

} 

public function fetchTwits(string name, int $count): array { 

return []; 

} 

} 

Ponieważ ustawiliśmy przestrzeń nazw TwitterApp, musimy zaktualizować nasz plik composer.json o 

następujący dodatek. Pamiętaj, aby uruchomić aktualizację kompozytora, aby zaktualizować 

autoloader. 

"autoload": { 

"psr-4": {"TwitterApp\\": "src"} 

} 

Na koniec utworzymy podstawowy plik app.php, który zawiera autoloader Composer, odczytuje plik 

poświadczeń i tworzy instancję Twittera: 

<?php 

use TwitterApp\Twitter; 



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

$path = $_SERVER['HOME'] . '/.twitter_php7.json'; 

$jsonCredentials = file_get_contents($path); 

$credentials = json_decode($jsonCredentials, true); 

$twitter = new Twitter($credentials['key'], $credentials['secret']); 

Żądanie tokena dostępu 

W rzeczywistej aplikacji prawdopodobnie chcesz oddzielić kod związany z uwierzytelnianiem od tego, 

który zajmuje się operacjami takimi jak pobieranie lub wysyłanie danych. Aby uprościć sprawę, 

powiadomimy klasę Twittera, jak samodzielnie się uwierzytelniać. Zacznijmy od dodania właściwości $ 

client do klasy, która będzie zawierała instancję klasy klienta Guzzle. Ta instancja będzie zawierać 

podstawowy identyfikator URI interfejsu API Twittera, który możemy mieć jako stałą 

TWITTER_API_BASE_URI. Utwórz instancję tej właściwości w konstruktorze, aby pozostałe metody 

mogły z niej skorzystać. Możesz także dodać właściwość $ accessToken, która będzie zawierać token 

dostępu zwrócony przez interfejs API Twittera podczas uwierzytelniania. Wszystkie te zmiany są 

wyróżnione tutaj: 

<?php 

namespace TwitterApp; 

use Exception; 

use GuzzleHttp\Client; 

class Twitter { 

const TWITTER_API_BASE_URI = 'https://api.twitter.com'; 

private $key; 

private $secret; 

private $accessToken; 

private $client; 

public function __construct(String $key, String $secret) { 

$this->key = $key; 

$this->secret = $secret; 

$this->client = new Client( 

['base_uri' => self::TWITTER_API_BASE_URI] 

); 

} 

//... 

} 



Następnym krokiem byłoby napisanie metody, która biorąc pod uwagę klucz i klucz tajny, żąda tokena 

dostępu do dostawcy. Dokładniej: 

• Połącz klucz i sekret z:. Zakoduj wynik za pomocą Base64. 

• Wyślij żądanie POST do / oauth2 / token z zakodowanymi poświadczeniami jako nagłówkiem 

autoryzacji. Dołącz także nagłówek Content-Type i treść (sprawdź kod, aby uzyskać więcej informacji). 

Teraz wywołujemy metodę post instancji klienta Guzzle wysyłającą dwa argumenty: ciąg punktu 

końcowego (/ oauth2 / token) i tablicę z opcjami. Opcje te obejmują nagłówki i treść żądania, co 

wkrótce zobaczysz. Odpowiedź na to wywołanie jest obiektem identyfikującym odpowiedź HTTP. 

Możesz wyodrębnić zawartość (treść) odpowiedzi za pomocą getBody. Odpowiedź API Twittera to 

JSON z kilkoma argumentami. Ten, na którym najbardziej Ci zależy, to access_token, token to 

$encodedString = base64_encode( 

$this->key . ':' . $this->secret 

); 

$headers = [ 

'Authorization' => 'Basic ' . $encodedString, 

'Content-Type' => 'application/x-www-formurlencoded; 

charset=UTF-8' 

]; 

$options = [ 

'headers' => $headers, 

'body' => 'grant_type=client_credentials' 

]; 

$response = $this->client->post(self:: OAUTH_ENDPOINT, $options); 

$body = json_decode($response->getBody(), true); 

$this->accessToken = $body['access_token']; 

} 

Możesz już wypróbować ten kod, dodając te dwa wiersze na końcu konstruktora: 

$this->requestAccessToken(); 

var_dump($this->accessToken); 

Uruchom aplikację, aby zobaczyć token dostępu podany przez dostawcę za pomocą następującego 

polecenia. Pamiętaj, aby usunąć poprzednie dwa wiersze, aby przejść do sekcji. 

$php app.php 

Należy pamiętać, że chociaż posiadanie klucza i hasła tajnego oraz uzyskanie tokena dostępu jest takie 

samo we wszystkich uwierzytelnieniach OAuth, określony sposób kodowania, użyty punkt końcowy i 



odpowiedź otrzymana od dostawcy są niezależne od API Twittera. Możliwe, że kilka innych jest 

dokładnie takich samych, ale zawsze sprawdź dokumentację dla każdego z nich. 

Pobieranie tweetów 

W końcu docieramy do sekcji, w której faktycznie korzystamy z interfejsu API. Zaimplementujemy 

metodę fetchTwits, aby uzyskać listę ostatnich N liczby tweetów dla danego użytkownika. W celu 

wykonania żądań musimy dodać do każdego nagłówek Autoryzacji, tym razem z tokenem dostępu. 

Ponieważ chcemy, aby ta klasa była jak najbardziej wielokrotnego użytku, wypakujmy to do prywatnej 

metody: 

private function getAccessTokenHeaders(): array { 

if (empty($this->accessToken)) { 

$this->requestAccessToken(); 

} 

return ['Authorization' => 'Bearer ' . $this->accessToken]; 

} 

Jak widać, powyższa metoda pozwala nam również pobrać token dostępu od dostawcy. Jest to 

przydatne, ponieważ jeśli złożymy więcej niż jedno żądanie, po prostu poprosimy o token dostępu raz 

i mamy jedno unikalne miejsce, aby to zrobić. Dodaj teraz następującą implementację metody: 

const GET_TWITS = '/1.1/statuses/user_timeline.json'; 

//... 

public function fetchTwits(string $name, int $count): array { 

$options = [ 

'headers' => $this->getAccessTokenHeaders(), 

'query' => [ 

'count' => $count, 

'screen_name' => $name 

] 

]; 

$response = $this->client->get(self::GET_TWITS, $options); 

$responseTwits = json_decode($response->getBody(), true); 

$twits = []; 

foreach ($responseTwits as $twit) { 

$twits[] = [ 

'created_at' => $twit['created_at'], 

'text' => $twit['text'], 



'user' => $twit['user']['name'] 

]; 

} 

return $twits; 

} 

Pierwsza część poprzedniej metody buduje tablicę opcji z nagłówkami tokena dostępu i argumentami 

ciągu zapytania - w tym przypadku z liczbą tweetów do pobrania i użytkownika. Wykonujemy żądanie 

GET i dekodujemy odpowiedź JSON do tablicy. Ta tablica zawiera wiele informacji, których możemy nie 

potrzebować, więc iterujemy je, aby wyodrębnić pola, które naprawdę chcemy - w tym przykład, data, 

tekst i użytkownik. Aby przetestować aplikację, po prostu wywołaj metodę fetchTwits na końcu pliku 

app.php, podając identyfikator Twittera jednej z obserwowanych osób lub siebie. 

$twits = $twitter->fetchTwits('neiltyson', 10); 

var_dump($twits); 

Należy pamiętać, że tokeny dostępu wygasają po pewnym czasie, zwracając odpowiedź HTTP z kodem 

statusu 4xx (zwykle 401 nieautoryzowany). Guzzle zgłasza wyjątek, gdy kod stanu to 4xx lub 5xx, więc 

łatwo zarządzać tymi scenariuszami. Możesz dodać ten kod podczas wykonywania żądania GET: 

try { 

$response = $this->client->get(self::GET_TWITS, $options); 

} catch (ClientException $e) { 

if ($e->getCode() == 401) { 

$this->requestAccessToken(); 

$response = $this->client->get(self::GET_TWITS, $options); 

} else { 

throw $e; 

} 

} 

Zestaw narzędzi programisty interfejsu API REST 

Podczas opracowywania własnego interfejsu API REST lub pisania integracji dla innej firmy, warto 

przetestować go przed rozpoczęciem pisania kodu. Istnieje garść narzędzi, które pomogą Ci w tym 

zadaniu, niezależnie od tego, czy chcesz korzystać z przeglądarki, czy też jesteś fanem wiersza poleceń. 

Testowanie interfejsów API za pomocą przeglądarek 

W rzeczywistości istnieje kilka dodatków, które umożliwiają wykonywanie żądań HTTP z przeglądarek, 

w zależności od tego, którego używasz. Niektóre znane nazwy to Advanced Rest Client dla Chrome i 

RESTClient dla Firefox. Na koniec wszyscy ci klienci umożliwiają wykonywanie tych samych żądań HTTP, 

w których można określić adres URL, metodę, nagłówki, treść i tak dalej. Klienci ci pokażą również 

wszystkie szczegóły, jakie możesz sobie wyobrazić z odpowiedzi, w tym kod statusu, spędzony czas i 



ciało. Jeśli chcesz przetestować żądania GET za pomocą własnego interfejsu API, a potrzebujesz tylko 

adresu URL, to znaczy nie musisz wysyłać żadnych nagłówków, możesz po prostu użyć przeglądarki tak, 

jakbyś próbował uzyskać dostęp do dowolnej innej witryny. Jeśli to zrobisz i jeśli pracujesz z 

odpowiedziami JSON, możesz zainstalować w przeglądarce inny dodatek, który pomoże ci oglądać 

JSON w bardziej „piękny” sposób.  

Testowanie interfejsów API za pomocą wiersza polecenia 

Niektóre osoby czują się bardziej komfortowo, korzystając z wiersza poleceń; więc na szczęście dla nich 

istnieją narzędzia, które pozwalają im wykonywać dowolne żądania HTTP ze swoich konsol. Krótkie 

wprowadzenie do jednego z najbardziej znanych: cURL. To narzędzie ma wiele funkcji, ale skupimy się 

tylko na tych, z których będziesz częściej korzystać: metodzie HTTP, parametrach postu i nagłówkach: 

• -X <metoda>: określa metodę HTTP, która ma być używana 

• --data: Dodaje określone parametry, które można dodać jako pary klucz-wartość, JSON, zwykły tekst 

i tak dalej 

• --header: Dodaje nagłówek do żądania 

Oto przykład sposobu wysłania żądania POST za pomocą cURL: 

curl -X POST --data "text=This is sparta!" \ 

> --header "Authorization: Bearer 8s8d7bf8asdbf8sbdf8bsa" \ 

> https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json 

{"errors":[{"code":89,"message":"Invalid or expired token."}]} 

If you are using a Unix system, you will probably be able to format the resulting JSON by appending | 

python -m json.tool so that it gets easier to read: 

$ curl -X POST --data "text=This is sparta!" \ 

> --header "Authorization: Bearer 8s8d7bf8asdbf8sbdf8bsa" \ 

> https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json \ 

> | python -m json.tool 

{ 

"errors": [ 

{ 

"code": 89, 

"message": "Invalid or expired token." 

} 

] 

} 



cURL jest dość potężnym narzędziem, które pozwala wykonać kilka sztuczek. Jeśli jesteś 

zainteresowany, sprawdź dokumentację lub samouczek, jak korzystać ze wszystkich jego funkcji. 

Najlepsze praktyki z interfejsami API REST 

Omówiliśmy już niektóre z najlepszych praktyk podczas pisania interfejsów API REST, takich jak 

prawidłowe stosowanie metod HTTP lub wybieranie prawidłowego kodu stanu dla odpowiedzi. 

Opisaliśmy również dwa najczęściej używane systemy uwierzytelniania. Ale wciąż jest wiele do 

nauczenia się na temat tworzenia odpowiednich interfejsów API REST. Pamiętaj, że są przeznaczone 

do użytku przez programistów takich jak ty, więc zawsze będą wdzięczni, jeśli zrobisz wszystko 

poprawnie i ułatwisz im życie. Gotowy? 

Spójność w punktach końcowych 

Podejmując decyzję, jak nazwać punkty końcowe, staraj się zachować ich spójność. Nawet jeśli masz 

swobodę wyboru, istnieje zestaw reguł mówionych, które sprawią, że Twoje punkty końcowe będą 

bardziej intuicyjne i łatwe do zrozumienia. Wymieńmy niektóre z nich: 

• Na początek punkt końcowy powinien wskazywać na konkretny zasób (na przykład książki lub 

tweety), i powinieneś to jasno określić w swoim punkcie końcowym. Jeśli masz punkt końcowy, który 

zwraca listę wszystkich książek, nie nazywaj go / biblioteką, ponieważ nie jest oczywiste, co będzie 

zwracane. Zamiast tego nazwij to / books lub / books / all. 

• Nazwa zasobu może być w liczbie mnogiej lub pojedynczej, ale zrób to zgodnie. Jeśli czasami używasz 

/ books, a czasem / user, może to być mylące, a ludzie prawdopodobnie popełniają błędy. Osobiście 

wolimy używać liczby mnogiej, ale to zależy wyłącznie od Ciebie. 

• Jeśli chcesz odzyskać określony zasób, zrób to, podając identyfikator, o ile to możliwe. Identyfikatory 

muszą być unikalne w systemie, a każdy inny parametr może wskazywać na dwa różne podmioty. Podaj 

identyfikator obok nazwy zasobu, na przykład / books / 249234-234-23-42. 

• Jeśli możesz zrozumieć, co robi punkt końcowy za pomocą samej metody HTTP, nie ma potrzeby 

dodawania tych informacji jako części punktu końcowego. Na przykład, jeśli chcesz zdobyć książkę lub 

chcesz ją usunąć, / books / 249234-234-23-42 wraz z metodami HTTP GET i DELETE są więcej niż 

wystarczające. Jeśli nie jest to oczywiste, podaj je jako czasownik na końcu punktu końcowego, na 

przykład / pracownik / 9218379182 / promot. 

Dokumentuj jak najwięcej 

Tytuł mówi wszystko. Prawdopodobnie nie będziesz tym, który używa REST API, inni to zrobią. 

Oczywiście, nawet jeśli zaprojektujesz bardzo intuicyjny zestaw punktów końcowych, programiści będą 

musieli znać cały zestaw dostępnych punktów końcowych, co każdy z nich robi, jakie parametry 

opcjonalne są dostępne i tak dalej. Napisz jak najwięcej dokumentacji i aktualizuj ją. Spójrz na inne 

udokumentowane interfejsy API, aby zebrać pomysły dotyczące sposobu wyświetlania informacji. 

Istnieje wiele szablonów i narzędzi, które pomogą ci dostarczyć dobrze przedstawioną dokumentację, 

ale to ty musisz być spójny i metodyczny. Programiści szczególnie nienawidzą dokumentować 

czegokolwiek, ale lubimy też znajdować jasną i pięknie przedstawioną dokumentację, gdy 

potrzebujemy użyć interfejsów API innej osoby. 

Filtry i paginacja 

Jednym z typowych zastosowań interfejsu API jest lista zasobów i filtrowanie ich według niektórych 

kryteriów. Widzieliśmy już przykład, kiedy budowaliśmy własną księgarnię; chcieliśmy uzyskać listę 

książek, które zawierały określony ciąg w tytułach lub autorach. Niektórzy programiści starają się mieć 



piękne punkty końcowe, co z góry jest dobrą rzeczą. Wyobraź sobie, że chcesz filtrować według tytułu, 

możesz mieć punkt końcowy taki jak / books / title / <string>. Dodajemy również możliwość filtrowania 

według autora, a teraz otrzymujemy jeszcze dwa punkty końcowe: / books / title / <string> / autor / 

<string> i / books / autor / <string>. Dodajmy też opis - czy widzisz, dokąd zmierzamy? 

Chociaż niektórzy programiści nie lubią używać ciągów zapytań jako argumentów, nie ma w tym nic 

złego. W rzeczywistości, jeśli użyjesz ich poprawnie, uzyskasz czystsze punkty końcowe. Chcesz zdobyć 

książki? Dobrze, po prostu użyj / books i dodaj dowolny filtr, którego potrzebujesz, używając ciągu 

zapytania. Podział na strony występuje, gdy masz zbyt wiele zasobów tego samego typu, aby pobrać je 

wszystkie naraz. Powitanie należy traktować jako kolejny opcjonalny filtr, który należy określić jako 

parametr GET. Powinieneś mieć strony o domyślnym rozmiarze, powiedzmy 10 książek, ale dobrym 

pomysłem jest umożliwienie programistom zdefiniowania własnego rozmiaru. W takim przypadku 

programiści mogą określić długość i liczbę stron do pobrania. 

Wersja API 

Twój interfejs API odzwierciedla możliwości Twojej aplikacji. Możliwe, że Twój kod będzie ewoluował, 

poprawiając już istniejące funkcje lub dodając nowe. Interfejs API również powinien zostać 

zaktualizowany, ujawniając te nowe funkcje, aktualizując istniejące punkty końcowe, a nawet usuwając 

niektóre z nich. Wyobraź sobie teraz, że ktoś inny korzysta z interfejsu API REST, a cała jego witryna na 

nim polega. Jeśli zmienisz istniejące punkty końcowe, ich witryna przestanie działać! Nie będą wcale 

zadowoleni i spróbują znaleźć kogoś innego, kto mógłby zrobić to, co robiłeś. Nie jest to dobry 

scenariusz, ale jak poprawić interfejs API? Rozwiązaniem jest użycie wersji. Po wydaniu nowej wersji 

interfejsu API nie niszcz istniejącej; powinieneś dać użytkownikom trochę czasu na aktualizację ich 

integracji. I w jaki sposób mogą istnieć dwie różne wersje interfejsu API? Widziałeś już jedną z opcji - 

tę, którą zalecamy: określając wersję interfejsu API, która ma być używana jako część punktu 

końcowego. Czy pamiętasz punkt końcowy interfejsu API /1.1/statuses/user_timeline.json na 

Twitterze? 1.1 odnosi się do wersji, której chcemy używać. 

Korzystanie z pamięci podręcznej HTTP 

Jeśli główną cechą interfejsów API REST jest to, że intensywnie korzystają z HTTP, dlaczego nie 

skorzystać z pamięci podręcznej HTTP? Cóż, istnieją rzeczywiste powody, aby go nie używać, ale 

większość z nich wynika z braku wiedzy na temat prawidłowego korzystania z niego. Wyjaśnienie 

każdego szczegółu jego realizacji nie wchodzi w zakres tej książki, ale spróbujmy podać krótkie 

wprowadzenie do tematu. Wiele zasobów w Internecie może pomóc w zrozumieniu części, którymi 

jesteś bardziej zainteresowany. 

Odpowiedzi HTTP można podzielić na publiczne i prywatne. Odpowiedzi publiczne są 

współużytkowane przez wszystkich użytkowników API, podczas gdy prywatne mają być unikalne dla 

każdego użytkownika. Możesz określić, jaki typ odpowiedzi należy do Ciebie, używając nagłówka 

Cache-Control, umożliwiając buforowanie odpowiedzi, jeśli metoda żądania była GET. Nagłówek ten 

może również ujawnić wygaśnięcie pamięci podręcznej, to znaczy możesz określić czas, przez jaki twoja 

odpowiedź pozostanie taka sama, a zatem może być buforowana. Inne systemy polegają na 

generowaniu skrótu reprezentacji zasobu i dodają go jako nagłówek ETag (znacznik jednostki), aby 

wiedzieć, czy zasób się zmienił, czy nie. W podobny sposób można ustawić nagłówek Ostatnia 

modyfikacja, aby klient wiedział, kiedy ostatnio zmienił się dany zasób. Ideą tych systemów jest 

identyfikacja, kiedy klient zawiera już prawidłowe dane. Jeśli tak, dostawca nie przetwarza żądania, ale 

zwraca pustą odpowiedź z kodem statusu 304 (niezmodyfikowany). Gdy klient otrzymuje tę 

odpowiedź, używa swojej zawartości pamięci podręcznej. 



Tworzenie interfejsu API REST za pomocą Laravel 

W tej sekcji zbudujemy interfejs API REST z Laravel od zera. Ten interfejs API REST pozwoli Ci zarządzać 

różnymi klientami w księgarni, nie tylko za pośrednictwem przeglądarki, ale także interfejsu 

użytkownika. Będziesz mógł wykonywać prawie takie same czynności jak poprzednio, tj. Wymieniać 

książki, kupować je, wypożyczać za darmo i tak dalej. Po zakończeniu interfejsu API REST należy usunąć 

całą logikę biznesową z księgarnia, którą zbudowałeś w poprzednich rozdziałach. Powodem jest to, że 

powinieneś mieć jedno unikalne miejsce, w którym możesz faktycznie manipulować bazami danych i 

interfejsem API REST, a reszta aplikacji, takich jak internetowa, powinna móc komunikować się z 

interfejsem API REST w celu zarządzania danymi. W ten sposób będziesz mógł tworzyć inne aplikacje 

dla różnych platform, takie jak aplikacje mobilne, które będą również korzystać z interfejsu API REST, 

a zarówno strona internetowa, jak i aplikacja mobilna będą zawsze synchronizowane, ponieważ będą 

korzystać z tych samych źródeł. Podobnie jak w naszym poprzednim przykładzie Laravel, aby utworzyć 

nowy projekt, wystarczy uruchomić następujące polecenie: 

$ laravel nowa księgarnia_api 

Ustawianie uwierzytelniania OAuth2 

Pierwszą rzeczą, którą zamierzamy wdrożyć, jest warstwa uwierzytelniania. Użyjemy OAuth2, aby 

nasza aplikacja była bezpieczniejsza niż podstawowe uwierzytelnianie. Laravel nie zapewnia wsparcia 

dla OAuth2 od razu po wyjęciu z pudełka, ale istnieje dostawca usług, który robi to za nas. 

Instalowanie OAuth2Server 

Aby zainstalować OAuth2, dodaj go jako zależność do swojego projektu za pomocą Composer: 

$composer require „lucadegasperi / oauth2-server-laravel: 5.1. *” 

Ten usługodawca potrzebuje sporo zmian. Przeanalizujemy je, nie wchodząc w zbyt szczegółowe 

informacje na temat tego, jak dokładnie działają rzeczy. Jeśli jesteś bardziej zainteresowany tym 

tematem lub chcesz stworzyć własnych dostawców usług dla Laravel, zalecamy przejrzenie obszernej 

oficjalnej dokumentacji. Na początek musimy dodać nowego dostawcę usług OAuth2Server do tablicy 

dostawców w pliku config / app.php. Dodaj następujące wiersze na końcu tablicy dostawców: 

/* 

* OAuth2 Server Service Providers... 

*/ 

LucaDegasperi\OAuth2Server\Storage\FluentStorageServiceProvid 

er::class, LucaDegasperi\OAuth2Server\OAuth2ServerServiceProvid 

er::class, 

W ten sam sposób musisz dodać nowy alias do tablicy aliasów w tym samym pliku: 

„Authorizer” => LucaDegasperi \ OAuth2Server \ Facades \ Authorizer :: class, 

Przejdźmy do pliku app / Http / Kernel.php, w którym również musimy wprowadzić pewne zmiany. 

Dodaj następujący wpis do właściwości tablicy Middleware $ klasy Kernel: 

\LucaDegasperi\OAuth2Server\Middleware\OAuthExceptionHandlerMiddlewar 



e::class, 

Dodaj następujące pary klucz-wartość do właściwości tablicy $ routeMiddleware tej samej klasy: 

'oauth' => \LucaDegasperi\OAuth2Server\Middleware\ 

OAuthMiddleware::class, 

'oauth-user' => \LucaDegasperi\OAuth2Server\Middleware\OAuthUserOwnerM 

iddleware::class, 

'oauth-client' => \LucaDegasperi\OAuth2Server\Middleware\OAuthClientOw 

nerMiddleware::class, 

'check-authorization-params' => \LucaDegasperi\OAuth2Server\ 

Middleware\CheckAuthCodeRequestMiddleware::class, 

'csrf' => \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class, 

Dodaliśmy weryfikator tokenów CSRF do $ routeMiddleware, więc musimy usunąć ten już 

zdefiniowany w $ middlewareGroups, ponieważ są one niezgodne. Aby to zrobić, użyj następującego 

wiersza: 

\App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class, 

Konfigurowanie bazy danych 

Skonfigurujmy teraz bazę danych. W tej sekcji założymy, że masz już bazę księgarni w swoim 

środowisku. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest aktualizacja poświadczeń bazy danych w pliku .env. 

Powinny wyglądać podobnie do poniższych wierszy, ale z nazwą użytkownika i hasłem: 

DB_HOST=localhost 

DB_DATABASE=bookstore 

DB_USERNAME=root 

DB_PASSWORD= 

Aby przygotować pliki konfiguracji i migracji bazy danych od dostawcy usług OAuth2Server, musimy je 

opublikować. W Laravel robisz to, wykonując następujące polecenie: 

$ php artisan vendor:publish 

które utworzą niezbędne tabele związane z OAuth2 w naszej bazie danych. Aby je wykonać, 

uruchamiamy następujące polecenie: 

$ php artisan migrate 

Musimy dodać co najmniej jednego klienta do tabeli oauth_clients, która jest tabelą przechowującą 

klucz i sekrety dla wszystkich klientów, którzy chcą połączyć się z naszym interfejsem API REST. Ten 

nowy klient będzie tym, którego będziesz używać podczas procesu programowania w celu 

przetestowania tego, co zrobiłeś. Możemy ustawić losowy identyfikator - klucz i sekret w następujący 

sposób: 

mysql> INSERT INTO oauth_clients(id, secret, name) 



-> VALUES('iTh4Mzl0EAPn90sK4EhAmVEXS', 

-> 'PfoWM9yq4Bh6rGbzzJhr8oDDsNZwGlsMIAeVRaPM', 

-> 'Toni'); 

Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec) 

Włączanie uwierzytelniania poświadczeń klienta 

Ponieważ w poprzednim kroku opublikowaliśmy wtyczki u dostawcy, teraz mamy pliki konfiguracyjne 

dla OAuth2Server. Ta wtyczka umożliwia nam różne systemy uwierzytelniania (wszystkie z OAuth2), w 

zależności od naszych potrzeb. Tym, który interesuje nas w naszym projekcie, jest typ 

client_credentials. Aby poinformować Laravela, dodaj następujące wiersze na końcu tablicy w pliku 

config / oauth2.php: 

'grant_types' => [ 

'client_credentials' => [ 

'class' => 

'\League\OAuth2\Server\Grant\ClientCredentialsGrant', 

'access_token_ttl' => 3600 

] 

] 

Te poprzednie wiersze zapewniają dostęp do typu client_credentials, którymi zarządza klasa 

ClientCredentialsGrant. Wartość access_token_ttl odnosi się do okresu czasu tokena dostępu, to 

znaczy, jak długo ktoś może go używać. W takim przypadku jest on ustawiony na 1 godzinę, czyli 3600 

sekund. Wreszcie musimy włączyć trasę, abyśmy mogli opublikować nasze poświadczenia w zamian za 

token dostępu. Dodaj następującą trasę do pliku tras w aplikacji / Http / route.php: 

Route::post('oauth/access_token', function() {  

return Response::json(Authorizer::issueAccessToken()); 

}); 

Żądanie tokena dostępu 

Czas przetestować to, co do tej pory zrobiliśmy. Aby to zrobić, musimy wysłać żądanie POST do punktu 

końcowego / oauth / access_token, który właśnie włączyliśmy. To żądanie wymaga następujących 

parametrów POST: 

• client_id z kluczem z bazy danych 

• client_secret z kluczem tajnym z bazy danych 

• grant_type, aby określić typ uwierzytelnienia, którego próbujemy dokonać 

wykonać, w tym przypadku referencja_klienta 

Odpowiedź, którą powinieneś otrzymać, powinna mieć taki sam format jak ten: 

{ 



"access_token": "MPCovQda354d10zzUXpZVOFzqe491E7ZHQAhSAax" 

"token_type": "Bearer" 

"expires_in": 3600 

} 

Pamiętaj, że jest to inny sposób żądania tokena dostępu niż to, co robi API Twittera, ale pomysł jest 

taki sam: biorąc pod uwagę klucz i klucz tajny, dostawca daje nam token dostępu, który pozwoli nam 

korzystać z API na jakiś czas. 

Przygotowanie bazy danych 

Chociaż zrobiliśmy to samo wcześniej, możesz pomyśleć: „Dlaczego zaczynamy od przygotowania bazy 

danych?”. Możemy argumentować, że najpierw musisz znać rodzaje punktów końcowych, które chcesz 

ujawnić w interfejsie API REST, a dopiero potem możesz zacząć myśleć o tym, jak powinna wyglądać 

twoja baza danych. Ale możesz również pomyśleć, że ponieważ pracujemy z interfejsem API, każdy 

punkt końcowy powinien nim zarządzać , więc najpierw musisz zdefiniować zasoby, z którymi masz do 

czynienia. Ten kod w pierwszej kolejności w stosunku do bazy danych / modelu to trwająca wojna w 

Internecie. Niezależnie od tego, który sposób jest lepszy, faktem jest, że wiemy już, co użytkownicy 

będą musieli zrobić z naszym interfejsem API REST, ponieważ interfejs użytkownika został już wcześniej 

zbudowany; więc to naprawdę nie ma znaczenia. Musimy stworzyć cztery tabele: książki, wyprzedaże, 

książki sprzedażowe i książki pożyczone. Pamiętaj, że Laravel już udostępnia tabelę użytkowników, z 

której możemy korzystać jako nasi klienci. Uruchom następujące cztery polecenia, aby utworzyć pliki 

migracji: 

$ php artisan make:migration create_books_table --create=books 

$ php artisan make:migration create_sales_table --create=sales 

$ php artisan make:migration create_borrowed_books_table \ 

--create=borrowed_books 

$ php artisan make:migration create_sales_books_table \ 

--create=sales_books 

Teraz musimy przechodzić plik po pliku, aby określić, jak powinna wyglądać każda tabela. Spróbujemy 

powtórzyć strukturę danych z rozdziału 5, Korzystanie z baz danych, w jak największym stopniu. 

Pamiętaj, że pliki migracji można znaleźć w katalogu database / migrations. 

Następny na liście to create_sales_table.php. Pamiętaj o tym ,że jeden ma klucz obcy wskazujący na 

tabelę użytkowników. Możesz użyć referencji (pole) -> on (tablename), aby zdefiniować to 

ograniczenie. 

public function up() 

{ 

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

$table->increments('id'); 

$table->string('user_id')->references('id')->on('users'); 



$table->timestamps(); 

}); 

} 

Plik create_sales_books_table.php zawiera dwa klucze obce: jeden wskazuje na identyfikator 

sprzedaży, a drugi na identyfikator książki. Zamień istniejącą metodę na następującą: 

public function up() 

{ 

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

$table->increments('id'); 

$table->integer('sale_id')->references('id')->on('sales'); 

$table->integer('book_id')->references('id')->on('books'); 

$table->smallInteger('amount')->unsigned(); 

}); 

} 

Na koniec edytuj plik create_borrowed_books_table.php, który ma klucz obcy book_id oraz znaczniki 

czasu rozpoczęcia i zakończenia: 

public function up() 

{ 

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

$table->increments('id'); 

$table->integer('book_id')->references('id')->on('books'); 

$table->string('user_id')->references('id')->on('users'); 

$table->timestamp('start'); 

$table->timestamp('end'); 

}); 

} 

Pliki migracji są gotowe, więc musimy je migrować, aby utworzyć tabele bazy danych. Uruchom 

następujące polecenie: 

$ php artisan migrate 

Dodaj ręcznie kilka książek do bazy danych, aby móc później przetestować. Na przykład: 

mysql> INSERT INTO books (isbn,title,author,stock,price) VALUES 

-> ("9780882339726","1984","George Orwell",12,7.50), 



-> ("9789724621081","1Q84","Haruki Murakami",9,9.75), 

-> ("9780736692427","Animal Farm","George Orwell",8,3.50), 

-> ("9780307350169","Dracula","Bram Stoker",30,10.15), 

-> ("9780753179246","19 minutes","Jodi Picoult",0,10); 

Query OK, 5 rows affected (0.01 sec) 

Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0 

Konfigurowanie modeli 

Następną rzeczą do zrobienia na liście jest dodanie relacji, które mają nasze dane, czyli 

przetłumaczenie kluczy obcych z bazy danych na modele. Przede wszystkim musimy stworzyć te 

modele i po prostu uruchomimy następujące polecenia 

$ php artisan make:model Book 

$ php artisan make:model Sale 

$ php artisan make:model BorrowedBook 

$ php artisan make:model SalesBook 

Teraz musimy przejść model po modelu i dodać jeden do jednego i jeden do wielu relacji, tak jak to 

zrobiliśmy w poprzednim rozdziale. W przypadku BookModel określimy tylko, że model nie ma 

znaczników czasu, ponieważ są one domyślnie ustawione. Aby to zrobić, dodaj następujący 

podświetlony wiersz do pliku app / Book.php: 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

class Book extends Model 

{ 

public $timestamps = false; 

} 

W przypadku modelu BorrowedBook musimy określić, że ma jedną książkę i należy do użytkownika. 

Musimy także określić pola, które wypełnimy, gdy będziemy musieli stworzyć obiekt - w tym przypadku 

book_id i start. Dodaj następujące dwie metody w app / BorrowedBook.php: 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

class BorrowedBook extends Model 

{ 

protected $fillable = ['user_id', 'book_id', 'start']; 



public $timestamps = false; 

public function user() { 

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

} 

public function book() { 

return $this->hasOne('App\Book'); 

} 

} 

Sprzedaż może zawierać wiele „książek o sprzedaży” (wiemy, że może to zabrzmieć trochę niezręcznie), 

a także należą do jednego użytkownika. Dodaj następujące elementy do swojej aplikacji / Sale.php: 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

class Sale extends Model 

{ 

protected $fillable = ['user_id']; 

public function books() { 

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

} 

public function user() { 

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

} 

} 

Podobnie jak pożyczone książki, książki sprzedaży mogą mieć jedną książkę i należeć do jednej 

sprzedaży zamiast do jednego użytkownika. Do app / SalesBook.php należy dodać następujące wiersze: 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

class SaleBook extends Model 

{ 

public $timestamps = false; 

protected $fillable = ['book_id', 'sale_id', 'amount']; 



public function sale() { 

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

} 

public function books() { 

return $this->hasOne('App\Book'); 

} 

} 

Wreszcie ostatnim modelem, który musimy zaktualizować, jest model użytkownika. Musimy dodać 

odwrotną relację do należności, które używaliśmy wcześniej w Sale i BorrowedBook. Dodaj te dwie 

funkcje i pozostaw nienaruszoną resztę klasy: 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable; 

class User extends Authenticatable 

{ 

//... 

public function sales() { 

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

} 

public function borrowedBooks() { 

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

} 

} 

Projektowanie punktów końcowych 

W tej sekcji musimy przedstawić listę punktów końcowych, które chcemy udostępnić klientom 

interfejsu API REST. Należy pamiętać o „regułach” wyjaśnionych w sekcji Najważniejsze wskazówki 

dotyczące interfejsów API REST. Krótko mówiąc, pamiętaj o następujących zasadach: 

• Jeden punkt końcowy współdziała z jednym zasobem 

• Możliwym schematem może być <wersja API> / <nazwa zasobu> / <opcjonalny identyfikator> / 

<opcjonalne działanie> 

• Użyj parametrów GET do filtrowania i stronicowania. 

Co więc będzie musiał zrobić użytkownik? Mamy już na to dobry pomysł, ponieważ stworzyliśmy 

interfejs użytkownika. Krótkie streszczenie byłoby następujące: 



• Wymień wszystkie dostępne książki z niektórymi filtrami (według tytułu i autora), a jeśli to konieczne, 

podzielone na strony. Pobierz także informacje o konkretnej książce, biorąc pod uwagę identyfikator. 

• Pozwól użytkownikowi pożyczyć określoną książkę, jeśli jest dostępna. W ten sam sposób użytkownik 

powinien mieć możliwość zwracania książek i wyświetlania historii pożyczonych książek (filtrowane 

według daty i dzielone na strony). 

• Pozwól użytkownikowi kupić listę książek. Można to poprawić, ale na razie zmuśmy użytkownika do 

kupowania książek za pomocą tylko jednego żądania, w tym pełnej listy książek w treści. Wymień także 

sprzedaż użytkownika według tych samych zasad, co w przypadku pożyczonych książek. 

Zaczniemy od naszej listy punktów końcowych, określając ścieżkę, metodę HTTP i parametry 

opcjonalne. Podpowie ci także, jak udokumentować interfejsy API REST. 

• GET / books 

° ° tytuł: Opcjonalne i filtry według tytułu 

° ° autor: Opcjonalne i filtry według autora 

° ° Strona: Opcjonalnie, domyślnie 1 i określa stronę do zwrócenia 

Rozmiar strony: opcjonalnie, domyślnie jest to 50 i określa rozmiar strony do zwrócenia 

• GET / books / <identyfikator książki> 

• POST / pożyczone książki 

° ° book-id: Obowiązkowe i określa identyfikator książki do wypożyczenia 

• GET / pożyczone książki 

° ° from: Opcjonalne i zwraca pożyczone książki od określonej daty 

° ° Strona: Opcjonalnie, domyślnie 1 i określa stronę do zwrócenia 

Rozmiar strony: opcjonalnie, domyślnie jest to 50 i określa liczbę pożyczonych książek na stronę 

• PUT / pożyczone-książki / <identyfikator wypożyczonej książki> / return 

• POST / sprzedaż 

° ° książek: Obowiązkowe i jest to tablica zawierająca identyfikatory książek do kupienia i ich kwoty,  

czyli {"book-id-1": kwota, "book-id-2": kwota, ...} 

• GET / sprzedaż 

° ° from: Opcjonalne i zwraca pożyczone książki od określonej daty 

° ° Stronac: Opcjonalnie, domyślnie 1 i określa stronę do zwrócenia 

° ° Rozmiar strony: Opcjonalnie, domyślnie jest to 50 i określa liczbę sprzedaży na stronę 

• GET / sales / <identyfikator sprzedaży> 

Korzystamy z żądań POST podczas tworzenia sprzedaży i wypożyczonych książek, ponieważ nie znamy 

identyfikatora zasobu, który chcemy utworzyć a priori, a opublikowanie tego samego żądania 

spowoduje utworzenie wielu zasobów. Z drugiej strony, zwracając książkę, znamy identyfikator 



pożyczonej książki, a wielokrotne wysłanie tego samego żądania spowoduje pozostawienie bazy 

danych w tym samym stanie. Przetłumaczmy te punkty końcowe na trasy w app / Http / route.php:cccc 

/* 

* Books endpoints. 

*/ 

Route::get('books', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'BookController@getAll']); 

Route::get('books/{id}', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'BookController@get']); 

/* 

* Borrowed books endpoints. 

*/ 

Route::post('borrowed-books', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'BorrowedBookController@borrow']); 

Route::get('borrowed-books', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'BorrowedBookController@get']); 

Route::put('borrowed-books/{id}/return', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'BorrowedBookController@returnBook']); 

/* 

* Sales endpoints. 

*/ 

Route::post('sales', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'SalesController@buy]); 

Route::get('sales', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'SalesController@getAll']); 

Route::get('sales/{id}', ['middleware' => 'oauth', 

'uses' => 'SalesController@get']); 

W poprzednim kodzie zwróć uwagę, w jaki sposób dodaliśmy oprogramowanie pośrednie oauth do 

wszystkich punktów końcowych. Będzie to wymagało od użytkownika podania prawidłowego tokena 

dostępu, aby uzyskać do nich dostęp. 

Dodawanie kontrolerów 



Z poprzedniej sekcji możesz sobie wyobrazić, że musimy utworzyć trzy kontrolery: BookController, 

BorrowedBookController i SalesController. Zacznijmy od najprostszego: zwrócenie informacji o książce 

z podanym identyfikatorem. Utwórz aplikację pliku / Http / Controllers / BookController.php i dodaj 

następujący kod: 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use App\Book; 

use Illuminate\Http\JsonResponse; 

use Illuminate\Http\Response; 

class BookController extends Controller { 

public function get(string $id): JsonResponse { 

$book = Book::find($id); 

if (empty($book)) { 

return new JsonResponse ( 

null, 

JsonResponse::HTTP_NOT_FOUND 

); 

} 

return response()->json(['book' => $book]); 

} 

} 

Mimo że powyższy przykład jest dość łatwy, zawiera większość tego, czego będziemy potrzebować dla 

reszty punktów końcowych. Próbujemy pobrać książkę o podanym identyfikatorze z adresu URL, a gdy 

nie zostaje znaleziona, odpowiadamy pustą odpowiedzią 404 (nie znaleziono) - stała odpowiedź :: 

HTTP_NOT_FOUND wynosi 404. W przypadku, gdy mamy książkę, zwracamy ją jako JSON z 

odpowiedzią-> json (). Zwróć uwagę, jak dodajemy pozornie niepotrzebną książkę z kluczami; to 

prawda, że nie zwracamy nic innego, a ponieważ poprosimy o książkę, użytkownik będzie wiedział, o 

czym mówimy, ale ponieważ tak naprawdę nie boli, dobrze aby było wyraźne, jak to możliwe. 

Przetestujmy to! Wiesz już, jak zdobyć token dostępu - sprawdź sekcję Żądanie tokena dostępu. Więc 

zdobądź jeden i spróbuj uzyskać dostęp do następujących adresów URL: 

• http: // localhost / books / 0? Access_token = 12345 

• http: // localhost / books / 1? Access_token = 12345 

Zakładając, że 12345 jest twoim tokenem dostępu, że masz książkę w bazie danych o identyfikatorze 1 

i nie masz książki o identyfikatorze 0, pierwszy adres URL powinien zwrócić odpowiedź 404, a drugi 

odpowiedź podobną do następujące: 

{ 



"book": { 

"id": 1 

"isbn": "9780882339726" 

"title": "1984" 

"author": "George Orwell" 

"stock": 12 

"price": 7.5 

} 

} 

Dodajmy teraz metodę, aby uzyskać wszystkie książki z filtrami i stronicowaniem. Wygląda dość 

gadatliwie, ale logika, której używamy, jest dość prosta: 

public function getAll(Request $request): JsonResponse { 

$title = $request->get('title', ''); 

$author = $request->get('author', ''); 

$page = $request->get('page', 1); 

$pageSize = $request->get('page-size', 50); 

$books = Book::where('title', 'like', "%$title%") 

->where('author', 'like', "%$author%") 

->take($pageSize) 

->skip(($page - 1) * $pageSize) 

->get(); 

return response()->json(['books' => $books]); 

} 

Otrzymujemy wszystkie parametry, które mogą pochodzić z żądania, i ustawiamy wartości domyślne 

każdego z nich, na wypadek, gdyby użytkownik ich nie uwzględnił (ponieważ są one opcjonalne). 

Następnie używamy Elokwentnej ORM do filtrowania według tytułu i autora za pomocą where () i 

ograniczania wyników za pomocą take() -> skip(). Zwracamy JSON w taki sam sposób jak poprzednią 

metodę. W tym przypadku nie potrzebujemy dodatkowej kontroli; jeśli zapytanie nie zwraca żadnej 

książki, nie stanowi to problemu. Możesz teraz grać z interfejsem API REST, wysyłając różne żądania 

przy użyciu różnych filtrów. Oto kilka przykładów: 

• http: // localhost / books? Access_token = 12345 

• http: // localhost / books? Access_token = 12345 & title = 19 & page-size = 1 

• http: // localhost / books? Access_token = 12345 & page = 2 



Następnym kontrolerem na liście jest BorrowedBookController. Musimy dodać trzy metody: pożycz, 

pobierz i zwróć książkę. Jak już wiesz, jak pracować z żądaniami, odpowiedziami, kodami statusu i 

Eloquent ORM, od razu napiszemy całą klasę: 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use App\Book; 

use App\BorrowedBook; 

use Illuminate\Http\JsonResponse; 

use Illuminate\Http\Request; 

use LucaDegasperi\OAuth2Server\Facades\Authorizer; 

class BorrowedBookController extends Controller { 

public function get(): JsonResponse { 

$borrowedBooks = BorrowedBook::where( 

'user_id', '=', Authorizer::getResourceOwnerId() 

)->get(); 

return response()->json( 

['borrowed-books' => $borrowedBooks] 

); 

} 

public function borrow(Request $request): JsonResponse { 

$id = $request->get('book-id'); 

if (empty($id)) { 

return new JsonResponse( 

['error' => 'Expecting book-id parameter.'], 

JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST 

); 

} 

$book = Book::find($id); 

if (empty($book)) { 

return new JsonResponse( 

['error' => 'Book not found.'], 

JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST 



); 

} else if ($book->stock < 1) { 

return new JsonResponse( 

['error' => 'Not enough stock.'], 

JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST 

); 

} 

$book->stock--; 

$book->save(); 

$borrowedBook = BorrowedBook::create( 

[ 

'book_id' => $book->id, 

'start' => date('Y-m-d H:i:s'), 

'user_id' => Authorizer::getResourceOwnerId() 

] 

); 

return response()->json(['borrowed-book' => $borrowedBook]); 

} 

public function returnBook(string $id): JsonResponse { 

$borrowedBook = BorrowedBook::find($id); 

if (empty($borrowedBook)) { 

return new JsonResponse( 

['error' => 'Borrowed book not found.'], 

JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST 

); 

$book = Book::find($borrowedBook->book_id); 

$book->stock++; 

$book->save(); 

$borrowedBook->end = date('Y-m-d H:m:s'); 

$borrowedBook->save(); 

return response()->json(['borrowed-book' => $borrowedBook]); 



} 

} 

Jedyną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w poprzednim kodzie, jest to, jak aktualizujemy zapasy 

książki poprzez zwiększanie lub zmniejszanie zapasu i wywołujemy metodę save, aby zapisać zmiany w 

bazie danych. Zwracamy również pożyczony obiekt książki jako odpowiedź podczas wypożyczania 

książki, aby użytkownik mógł poznać identyfikator pożyczonej książki i użyć go podczas zapytania lub 

zwrotu książki. Możesz przetestować sposób działania tego zestawu punktów końcowych w 

następujących przypadkach użycia: 

• Pożyczyć książkę. Sprawdź, czy otrzymałeś prawidłową odpowiedź. 

• Uzyskaj listę wypożyczonych książek. Ten, który właśnie utworzyłeś, powinien mieć tam prawidłową 

datę początkową i pustą datę końcową. 

• Uzyskaj informacje o pożyczonej książce. Zapas powinien być o jeden mniejszy. 

• Zwróć książkę. Pobierz listę wypożyczonych książek, aby sprawdzić datę końcową, i zwróconą książkę, 

aby sprawdzić zapasy. 

Oczywiście zawsze możesz spróbować oszukać interfejs API i poprosić o książki bez zapasów, 

nieistniejące pożyczone książki i tym podobne. Wszystkie te przypadki krawędzi powinny odpowiadać 

prawidłowymi kodami stanu i komunikatami o błędach. Kończymy tę sekcję i interfejs API REST, 

tworząc SalesController. Ten kontroler zawiera więcej logiki, ponieważ tworzenie sprzedaży oznacza 

dodawanie wpisów do tabeli ksiąg sprzedaży przed sprawdzeniem wystarczającej ilości zapasów dla 

każdej z nich. Dodaj następujący kod do app / Html / SalesController.php: 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use App\Book; 

use App\Sale; 

use App\SalesBook; 

use Illuminate\Http\JsonResponse; 

use Illuminate\Http\Request; 

use LucaDegasperi\OAuth2Server\Facades\Authorizer; 

class SalesController extends Controller { 

public function get(string $id): JsonResponse { 

$sale = Sale::find($id); 

if (empty($sale)) { 

return new JsonResponse( 

null, 

JsonResponse::HTTP_NOT_FOUND 



); 

} 

$sale->books = $sale->books()->getResults(); 

return response()->json(['sale' => $sale]); 

} 

public function buy(Request $request): JsonResponse { 

$books = json_decode($request->get('books'), true); 

if (empty($books) || !is_array($books)) { 

return new JsonResponse( 

['error' => 'Books array is malformed.'], 

JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST 

); 

} 

$saleBooks = []; 

$bookObjects = []; 

foreach ($books as $bookId => $amount) { 

$book = Book::find($bookId); 

if (empty($book) || $book->stock < $amount) { 

return new JsonResponse( 

['error' => "Book $bookId not valid."], 

JsonResponse::HTTP_BAD_REQUEST 

); 

} 

$bookObjects[] = $book; 

$saleBooks[] = [ 

'book_id' => $bookId, 

'amount' => $amount 

]; 

} 

$sale = Sale::create( 

['user_id' => Authorizer::getResourceOwnerId()] 



); 

foreach ($bookObjects as $key => $book) { 

$book->stock -= $saleBooks[$key]['amount']; 

$saleBooks[$key]['sale_id'] = $sale->id; 

SalesBook::create($saleBooks[$key]); 

} 

$sale->books = $sale->books()->getResults(); 

return response()->json(['sale' => $sale]); 

} 

public function getAll(Request $request): JsonResponse { 

$page = $request->get('page', 1); 

$pageSize = $request->get('page-size', 50); 

$sales = Sale::where( 

'user_id', '=', Authorizer::getResourceOwnerId() 

) 

->take($pageSize) 

->skip(($page - 1) * $pageSize) 

->get(); 

foreach ($sales as $sale) { 

$sale->books = $sale->books()->getResults(); 

} 

return response()->json(['sales' => $sales]); 

} 

} 

W poprzednim kodzie zwróć uwagę, jak najpierw sprawdzamy dostępność wszystkich książek przed 

utworzeniem pozycji sprzedaży. W ten sposób upewniamy się, że nie pozostawiamy niedokończonej 

sprzedaży w bazie danych, zwracając użytkownikowi błąd. Możesz to zmienić i zamiast tego użyć 

transakcji, a jeśli książka nie jest ważna, po prostu wycofaj transakcję. Aby to przetestować, możemy 

wykonać podobne kroki, jak w przypadku pożyczonych książek. Pamiętaj tylko, że parametr books 

podczas księgowania sprzedaży jest mapą JSON; na przykład {„1”: 2, „4”: 1} oznacza, że próbuję kupić 

dwie książki o identyfikatorze 1 i jedną książkę o identyfikatorze 4 

Testowanie interfejsów API REST 

Testowałeś już interfejs API REST po zakończeniu każdego kontrolera, wysyłając jakieś żądanie i 

oczekując odpowiedzi. Jak można sobie wyobrazić, czasami może się to przydać, ale na pewno nie jest 



to właściwy sposób. Testowanie powinno odbywać się automatycznie i powinno obejmować jak 

najwięcej. Będziemy musieli wymyślić rozwiązanie podobne do testowania jednostkowego. W 

rozdziale 10, Testy behawioralne, poznasz więcej metodologii i narzędzi do testowania aplikacji od 

końca do końca, w tym API REST. Jednak ze względu na prostotę naszego interfejsu API REST możemy 

dodać całkiem niezłe testy z tym, co zapewnia nam Laravel.  Jedyną różnicą będzie rodzaj stwierdzeń, 

których używamy (które mogą sprawdzić, czy odpowiedź JSON jest poprawna) oraz sposób, w jaki 

wykonujemy żądania. Dodajmy kilka testów do zestawu punktów końcowych związanych z książkami. 

Potrzebujemy kilku książek w bazie danych, aby je wyszukiwać, więc będziemy musieli wypełnić bazę 

danych przed każdym testem, czyli użyć metody setUp. Pamiętaj, że aby pozostawić bazę danych czystą 

od danych testowych, musimy użyć cechy DatabaseTransactions. Dodaj następujący kod do testów / 

BooksTest.php: 

<?php 

use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseTransactions; 

use App\Book; 

class BooksTest extends TestCase { 

use DatabaseTransactions; 

private $books = []; 

public function setUp() { 

parent::setUp(); 

$this->addBooks(); 

} 

private function addBooks() { 

$this->books[0] = Book::create( 

[ 

'isbn' => '293842983648273', 

'title' => 'Iliad', 

'author' => 'Homer', 

'stock' => 12, 

'price' => 7.40 

] 

); 

$this->books[0]->save(); 

$this->books[0] = $this->books[0]->fresh(); 

$this->books[1] = Book::create( 

[ 



'isbn' => '9879287342342', 

'title' => 'Odyssey', 

'author' => 'Homer', 

'stock' => 8, 

'price' => 10.60 

] 

); 

$this->books[1]->save(); 

$this->books[1] = $this->books[1]->fresh(); 

$this->books[2] = Book::create( 

[ 

'isbn' => '312312314235324', 

'title' => 'The Illuminati', 

'author' => 'Larry Burkett', 

'stock' => 22, 

'price' => 5.10 

] 

); 

$this->books[2]->save(); 

$this->books[2] = $this->books[2]->fresh(); 

} 

} 

Jak widać w poprzednim kodzie, dodajemy trzy książki do bazy danych oraz do właściwości klasy $ 

books. Będziemy ich potrzebować, gdy będziemy chcieli stwierdzić, że odpowiedź jest poprawna. 

Zwróć także uwagę na zastosowanie świeżej metody; ta metoda synchronizuje model, który mamy, z 

zawartością bazy danych. Musimy to zrobić, aby wstawić identyfikator do bazy danych, ponieważ nie 

znamy go z góry. 

Przed każdym testem musimy zrobić jeszcze jedną rzecz: uwierzytelnienie naszego klienta. Będziemy 

musieli złożyć żądanie POST do punktu końcowego generowania tokenu dostępu, wysyłając 

prawidłowe poświadczenia i przechowując otrzymany token dostępu, aby można go było użyć w 

pozostałym wniosku. Możesz wybrać sposób podania danych uwierzytelniających, ponieważ istnieją 

różne sposoby na to. W naszym przypadku podajemy tylko dane uwierzytelniające testu klienta, który, 

jak wiemy, istnieje w bazie danych, ale wolisz wstawiać tego klienta do bazy danych za każdym razem. 

Zaktualizuj test za pomocą następującego kodu: 

<?php 



use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseTransactions; 

use App\Book; 

class BooksTest extends TestCase { 

use DatabaseTransactions; 

private $books = []; 

private $accessToken; 

public function setUp() { 

parent::setUp(); 

$this->addBooks(); 

$this->authenticate(); 

} 

//... 

private function authenticate() { 

$this->post( 

'oauth/access_token', 

[ 

'client_id' => 'iTh4Mzl0EAPn90sK4EhAmVEXS', 

'client_secret' => 'PfoWM9yq4Bh6rhr8oDDsNZM', 

'grant_type' => 'client_credentials' 

] 

); 

$response = json_decode( 

$this->response->getContent(), true 

); 

$this->accessToken = $response['access_token']; 

} 

} 

W poprzednim kodzie używamy metody post w celu wysłania żądania POST. Ta metoda przyjmuje ciąg 

znaków z punktem końcowym i tablicę z parametrami, które należy uwzględnić. Po zgłoszeniu żądania 

Laravel zapisuje obiekt odpowiedzi we właściwości $response. Możemy go zdekodować JSON i 

wyodrębnić potrzebny token dostępu. Czas dodać kilka testów. Zacznijmy od łatwego: poprosić o 

książkę z identyfikatorem. Identyfikator służy do wysyłania żądań GET z identyfikatorem książki (nie 

zapomnij tokena dostępu) i sprawdzania, czy odpowiedź odpowiada oczekiwanemu. Pamiętaj, że 



mamy już tablicę $ books, więc wykonanie tych kontroli będzie dość łatwe. Będziemy używać dwóch 

asercji: seeJson, która porównuje otrzymaną odpowiedź JSON z tą, którą zapewniamy, i 

assertResponseOk, którą znasz już z poprzednich testów - po prostu sprawdza, czy odpowiedź ma kod 

statusu 200. Dodaj ten test do klasy: 

public function testGetBook() { 

$expectedResponse = [ 

'book' => json_decode($this->books[1], true) 

]; 

$url = 'books/' . $this->books[1]->id 

. '?' . $this->getCredentials(); 

$this->get($url) 

->seeJson($expectedResponse) 

->assertResponseOk(); 

} 

private function getCredentials(): string { 

return 'grant_access=client_credentials&access_token=' 

. $this->accessToken; 

} 

Używamy metody get zamiast postu, ponieważ jest to żądanie GET. Zauważ też, że korzystamy z 

pomocnika getCredentials, ponieważ będziemy musieli używać go w każdym teście. Aby zobaczyć inny 

przykład, dodajmy test, który sprawdza odpowiedź przy żądaniu książek, które zawierają dany tytuł: 

public function testGetBooksByTitle() { 

$expectedResponse = [ 

'books' => [ 

json_decode($this->books[0], true), 

json_decode($this->books[2], true) 

] 

]; 

$url = 'books/?title=Il&' . $this->getCredentials(); 

$this->get($url) 

->seeJson($expectedResponse) 

->assertResponseOk(); 

} 



} 

Poprzedni test jest prawie taki sam jak poprzedni, prawda? Jedyne zmiany to punkt końcowy i 

oczekiwana odpowiedź. Cóż, pozostałe testy będą przebiegać według tego samego wzoru, ponieważ 

do tej pory możemy tylko pobierać książki i filtrować je. Aby zobaczyć coś innego, sprawdźmy, jak 

przetestować punkt końcowy, który tworzy zasoby. Istnieją różne opcje, jedną z nich jest najpierw 

przesłanie żądania, a następnie przejście do bazy danych w celu sprawdzenia, czy zasób został 

utworzony. Inną opcją, którą preferujemy, jest najpierw wysłanie żądania, które tworzy zasób, a 

następnie, z informacjami zawartymi w odpowiedzi, wysłanie żądania pobrania nowo utworzonego 

zasobu. Jest to preferowane, ponieważ testujemy tylko interfejs API REST, a my tego nie robimy ale 

musisz znać konkretny schemat, z którego korzysta baza danych. Ponadto, jeśli interfejs API REST 

zmieni bazę danych, testy będą przechodzić - i powinny - ponieważ testujemy tylko przez interfejs. 

Dobrym przykładem może być pożyczenie książki. Test powinien najpierw wysłać test POST w celu 

pożyczenia książki, podając identyfikator książki, a następnie wyodrębnić pożyczony identyfikator 

książki z odpowiedzi, a na koniec wysłać żądanie GET z prośbą o pożyczoną książkę. Aby zaoszczędzić 

czas, możesz dodać następujący test do już istniejących testów / BooksTest.php: 

public function testBorrowBook() { 

$params = ['book-id' => $this->books[1]->id]; 

$params = array_merge($params, $this->postCredentials()); 

$this->post('borrowed-books', $params) 

->seeJsonContains(['book_id' => $this->books[1]->id]) 

->assertResponseOk(); 

$response = json_decode($this->response->getContent(), true); 

$url = 'borrowed-books' . '?' . $this->getCredentials(); 

$this->get($url) 

->seeJsonContains(['id' => $response['borrowed-book']['id']]) 

->assertResponseOk(); 

} 

private function postCredentials(): array { 

return [ 

'grant_access' => 'client_credentials', 

'access_token' => $this->accessToken 

]; 

} 

 


