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Rozszerzanie Yii

W tym rozdziale zostan  poruszone nast puj ce zagadnienia:
 Tworzenie zachowa  modeli.
 Tworzenie komponentów.
 Tworzenie akcji kontrolerów do wielokrotnego u ycia.
 Tworzenie kontrolerów do wielokrotnego u ycia.
 Tworzenie wid etu.
 Tworzenie polece  CLI.
 Tworzenie filtrów.
 Tworzenie modu ów.
 Niestandardowe renderowanie widoków.
 Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji.

Wst p
W tym rozdziale poka  nie tylko, jak implementowa  w asne rozszerzenie Yii, ale tak e jak
przygotowa  rozszerzenie do wielokrotnego u ycia i do u ytku przez spo eczno . Ponadto omó-
wi  wiele zagadnie , które nale y rozwa y , aby nasze rozszerzenie by o mo liwie wydajne.

Tworzenie zachowa  modeli
W dzisiejszych aplikacjach sieci WWW spotykamy wiele podobnych rozwi za . Wiod ce pro-
dukty, takie jak Google Gmail, definiuj  ciekawe wzorce interfejsu u ytkownika. Jednym z nich
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jest nietrwa e usuwanie. Zamiast ostatecznego usuwania poprzedzonego konieczno ci  wielu
potwierdze  Gmail pozwala u ytkownikowi na natychmiastowe oznaczenie wiadomo ci jako
usuni tych, a nast pnie na ich atwe przywrócenie. To samo zachowanie mo na zastosowa  do
dowolnego obiektu, takiego jak posty bloga, komentarze itd.

Utwórzmy zachowanie, które pozwoli na oznaczanie modeli jako usuni tych, przywracanie
modeli i zaznaczanie jeszcze nie usuni tych, usuni tych oraz wszystkich modeli. W tej recep-
turze do zaplanowania zachowania i przetestowania, czy implementacja jest poprawna, zasto-
sujemy podej cie test-driven development.

Przygotowanie
Wykonaj poni sze czynno ci:

 1. Utwórz baz  danych i dodaj do niej tabel  post:

CREATE TABLE `post` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `text` text,
  `title` varchar(255) default NULL,
  `is_deleted` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
)

 2. Skonfiguruj Yii, aby korzysta  z tej bazy danych w aplikacji g ównej (protected/
config/main.php).

 3. Upewnij si , e aplikacja test ma takie same ustawienia (protected/config/test.php).
 4. Usu  komentarz z komponentu fixture w ustawieniach aplikacji test.
 5. Skorzystaj z Gii do wygenerowania modelu Post.

Jak to zrobi …
 1. Przygotujmy rodowisko testowe, zaczynaj c od zdefiniowania konfiguracji testów
dla modelu Post w pliku protected/tests/fixtures/post.php:

<?php
return array(
  array(
    'id' => 1,
    'title' => 'post1',
    'text' => 'post1',
    'is_deleted' => 0,
  ),
  array(
    'id' => 2,
    'title' => 'post2',
    'text' => 'post2',
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    'is_deleted' => 1,
  ),
  array(
    'id' => 3,
    'title' => 'post3',
    'text' => 'post3',
    'is_deleted' => 0,
  ),
  array(
    'id' => 4,
    'title' => 'post4',
    'text' => 'post4',
    'is_deleted' => 1,
  ),
  array(
    'id' => 5,
    'title' => 'post5',
    'text' => 'post5',
    'is_deleted' => 0,
  ),
);

 2. Musimy utworzy  przypadek testowy. Umie  nast puj cy kod w pliku
protected/tests/unit/soft_delete/SoftDeleteBehaviorTest.php:

<?php
class SoftDeleteBehaviorTest extends CDbTestCase
{
  protected $fixtures = array(
    'post' => 'Post',
  );

  function testRemoved()
  {
    $postCount = Post::model()->removed()->count();
    $this->assertEquals(2, $postCount);
  }

  function testNotRemoved()
  {
    $postCount = Post::model()->notRemoved()->count();
    $this->assertEquals(3, $postCount);
  }

  function testRemove()
  {
    $post = Post::model()->findByPk(1);
    $post->remove()->save();
    $this->assertNull(Post::model()->notRemoved()->findByPk(1));
  }
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  function testRestore()
  {
    $post = Post::model()->findByPk(2);
    $post->restore()->save();
    $this->assertNotNull(Post::model()->notRemoved()->findByPk(2));
  }

  function testIsDeleted()
  {
    $post = Post::model()->findByPk(1);
    $this->assertFalse($post->isRemoved());
    $post = Post::model()->findByPk(2);
    $this->assertTrue($post->isRemoved());
  }
}

 3. Nast pnie musimy zaimplementowa  zachowanie, do czy  je do modelu
i upewni  si , e test zako czy si  powodzeniem. Utwórz nowy podfolder
soft_delete w folderze protected/extensions. Umie  w tym podkatalogu nowy
plik SoftDeleteBehavior.php. Najpierw do cz zachowanie do modelu Post:

class Post extends CActiveRecord
{
  // …

  public function behaviors()
  {
    return array(
      'softDelete' => array(
        'class' => 'ext.soft_delete.SoftDeleteBehavior'
      ),
    );
  }

  // …

 4. Teraz zaimplementuj klas  protected/extensions/soft_delete/SoftDeleteBehavior.php:

<?php
class SoftDeleteBehavior extends CActiveRecordBehavior
{
  public $flagField = 'is_deleted';

  public function remove()
  {
    $this->getOwner()->{$this->flagField} = 1;
    return $this->getOwner();
  }

  public function restore()
  {
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    $this->getOwner()->{$this->flagField} = 0;
    return $this->getOwner();
  }

  public function notRemoved()
  {
    $criteria = $this->getOwner()->getDbCriteria();
    $criteria->compare($this->flagField, 0);
    return $this->getOwner();
  }

  public function removed()
  {
    $criteria = $this->getOwner()->getDbCriteria();
    $criteria->compare($this->flagField, 1);
    return $this->getOwner();
  }

  public function isRemoved()
  {
    return (boolean)$this->getOwner()->{$this->flagField};
  }
}

 5. Uruchom test i upewnij si , e zako czy  si  pomy lnie.
 6. To wszystko. Utworzyli my zachowanie wielokrotnego u ycia, które mo emy
wykorzysta  w kolejnych projektach jedynie poprzez do czenie ich do modelu.

Opis dzia ania
Zacznijmy od przypadku testowego. Poniewa  zamierzamy u y  zestawu modeli, definiujemy
konfiguracje testów. Zestaw konfiguracji jest umieszczany w bazie danych za ka dym razem,
gdy wykonywana jest metoda testowa. Aby skorzysta  z konfiguracji, klasa testu powinna by
dziedziczona po klasie CDbTestCase i mie  zadeklarowan  w a ciwo  prywatn  $fixtures.

protected $fixtures = array(
  'post' => 'Post',
);

W powy szej definicji post to nazwa pliku zawieraj cego definicje konfiguracji testów, za  Post
to nazwa modelu, do którego zostan  zastosowane konfiguracje testów.

Najpierw testujemy w asne zakresy removed i notRemoved. Powinni my ograniczy  rezultat wy-
szukiwania jedynie do usuni tych elementów, a nast pnie do elementów nieusuni tych. Ponie-
wa  wiemy, jakie dane uzyskamy z konfiguracji testów, mo emy w nast puj cy sposób spraw-
dzi  w testach liczb  elementów usuni tych i nieusuni tych:
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$postCount = Post::model()->removed()->count();
$this->assertEquals(2, $postCount);

Nast pnie testujemy metody remove i restore. Metoda testowa remove ma nast puj c  posta :

$post = Post::model()->findByPk(1);
$post->remove()->save();
$this->assertNull(Post::model()->notRemoved()->findByPk(1));

Element definiujemy poprzez identyfikator id, usuwamy go, a nast pnie próbujemy go odzy-
ska , korzystaj c z zakresu notRemoved. Poniewa  element zosta  usuni ty, powinni my w wy-
niku otrzyma  null.

Na zako czenie testujemy metod  isRemoved, która po prostu zwraca warto  odpowiedniej
kolumny w postaci boolowskiej warto ci logicznej.

Teraz przejd my do interesuj cych szczegó ów implementacji. Poniewa  implementujemy za-
chowanie modelu aktywnego rekordu, musimy skorzysta  z rozszerzenia klasy CActiveRecord-
Behavior. W zachowaniu mo emy doda  nasze w asne metody. Zostan  one w czone do mo-
delu, do którego do czone b dzie zachowanie. W ten sposób dodajemy metody znajduj ce
si  w zakresach remove/restore/isRemoved i removed/notRemoved:

public function remove()
{
  $this->getOwner()->{$this->flagField} = 1;
  return $this->getOwner();
}
public function removed()
{
  $criteria = $this->getOwner()->getDbCriteria();
  $criteria->compare($this->flagField, 1);
  return $this->getOwner();
}

W obydwu metodach u ywamy metody getOwner do uzyskania obiektu, do którego do czono
zachowanie. W naszym przypadku jest to model, dlatego mo emy pracowa  z jego danymi lub
zmieni  jego kryteria wyszukiwania. Zwracamy instancj  modelu, aby umo liwi  a cuchowe
wywo ania metod w nast puj cy sposób:

$post->remove()->save();

Dodatkowe informacje
Pozosta o jeszcze kilka spraw, które nale y omówi  w niniejszej recepturze.
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CActiveRecordBehavior i CModelBehavior
Niekiedy przyda oby si  nieco wi cej elastyczno ci w zachowaniu, na przyk ad aby umo liwi
reagowanie na zdarzenia modelu. Zarówno w CActiveRecordBehavior, jak i w CModelBehavior
dost pne s  metody odpowiadaj ce zdarzeniom, które mo na nadpisa , aby obs u y  zdarze-
nia modelu. Przyk adowo: je li chcemy obs u y  w zachowaniu kaskadowe usuwanie, mo emy
to zrobi , nadpisuj c metod  afterDelete.

Wi cej typów zachowa
Zachowania mo na do czy  nie tylko do modelu, ale równie  do dowolnego komponentu.
Ka de zachowanie dziedziczy po klasie CBehavior, dlatego mo emy u y  jego metod w nast -
puj cy sposób:

 Metoda getOwner s u y do uzyskania komponentu, do którego do czono zachowanie.
 Metody getEnabled i setEnabled s u  do sprawdzania, czy zdarzenie jest aktywne,

i do ustawiania jego stanu.
 Metody attach i detach mog  by  odpowiednio u ywane do inicjalizowania

zdarzenia i czyszczenia tymczasowych danych, utworzonych podczas korzystania
z zachowania.

Warto przeczyta
Dodatkowe informacje o zachowaniach mo na znale  na nast puj cych stronach API:

 http://www.yiiframework.com/doc/api/CActiveRecordBehavior
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CModelBehavior
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CBehavior

Zobacz te
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.

Tworzenie komponentów
Je li pewien kod w naszej aplikacji wygl da jak kod wielokrotnego u ytku, ale nie wiemy, czy
jest to zachowanie, wid et, czy co  innego, prawdopodobnie jest to komponent. Komponent
powinien dziedziczy  po klasie CComponent lub CApplicationComponent. Po utworzeniu mo na
go do czy  do aplikacji i skonfigurowa  w pliku konfiguracyjnym protected/config/main.php.
Jest to g ówna korzy  w porównaniu z u ywaniem czystej klasy PHP. Ponadto uzyskujemy
wsparcie dla zachowa , zdarze , getterów i setterów.
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W naszym przyk adzie zaimplementujemy prosty komponent aplikacji EImageManager, który
b dzie móg  skalowa  obrazy, korzystaj c z biblioteki GD, do czy  j  do aplikacji i jej u y .

Przygotowanie
Aby wypróbowa  skalowanie obrazów, musimy zainstalowa  rozszerzenie PHP o nazwie GD.

Jak to zrobi …
 1. Utwórz plik protected/components/EImageManager.php:

<?php
class EImageManager extends CApplicationComponent
{
  protected $image;
  protected $width;
  protected $height;

  protected $newWidth;
  protected $newHeight;

  public function resize($width = false, $height = false){
    if($width!==false) $this->newWidth = $width;
    if($height!==false) $this->newHeight = $height;

    return $this;
  }

  public function load($filePath)
  {
    list($this->width, $this->height, $type) = getimagesize($filePath);

    switch ($type)
    {
      case IMAGETYPE_GIF:
        $this->image = imagecreatefromgif($filePath);
      break;
      case IMAGETYPE_JPEG:
        $this->image = imagecreatefromjpeg($filePath);
      break;
      case IMAGETYPE_PNG:
        $this->image = imagecreatefrompng($filePath);
      break;
      default:
        throw new CException('Niew a ciwy typ obrazu ' . $type);
    }
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    return $this;
  }

  public function save($filePath)
  {
    $ext = pathinfo($filePath, PATHINFO_EXTENSION);
    $newImage = imagecreatetruecolor($this->newWidth, $this->newHeight);
    imagecopyresampled($newImage, $this->image, 0, 0, 0, 0,
      $this->newWidth, $this->newHeight, $this->width,
      $this->height);
    switch($ext)
    {
      case 'jpg':
      case 'jpeg':
        imagejpeg($newImage, $filePath);
      break;
      case 'png':
        imagepng($newImage, $filePath);
      break;
      case 'gif':
        imagegif($newImage, $filePath);
      break;
      default:
        throw new CException("Niew a ciwy typ obrazu ", $ext);
    }

    imagedestroy($newImage);
    if(!is_file($filePath))
      throw new CException("Niepowodzenie zapisu.");
  }

  function __destruct()
  {
    imagedestroy($this->image);
  }
}

 2. Nast pnie musimy do czy  nasz komponent do aplikacji. W pliku protected/
config/main.php musimy doda  nast puj cy kod:

...
// application components
'components'=>array(
  'image' => array(
    'class' => 'EImageManager',
  ),
...

 3. Teraz mo emy u y  komponentu w nast puj cy sposób:
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Yii::app()->image
  ->load(Yii::getPathOfAlias('webroot').'/src.png')
  ->resize(100,100)
  ->save(Yii::getPathOfAlias('webroot').'/dst.png');

Opis dzia ania
Aby mo na by o doda  komponent do aplikacji, musi on dziedziczy  po klasie CApplication-
Component. Do czanie jest tak proste jak dodawanie nowej tablicy do sekcji component w kon-
figuracji. Warto  class w tablicy okre la klas  komponentu, za  inne warto ci s  ustawiane
poprzez odpowiadaj ce im w a ciwo ci publiczne komponentu i settery.

Sama implementacja jest bardzo prosta. Wywo ania GD opakowujemy w wygodne API, zawie-
raj ce metody save, load i resize. Aby mo na by o wykonywa  a cuchowe wywo ania API,
load i resize zwracaj  sam komponent.

Korzystaj c z Yii::app(), mo emy uzyska  dost p do naszej klasy poprzez nazw  jej kompo-
nentu. W naszym przypadku b dzie to Yii::app()->image.

Dodatkowe informacje
Oprócz tworzenia w asnych komponentów mo emy dokona  wiele wi cej.

Nadpisywanie istniej cych komponentów aplikacji
Przez wi kszo  czasu nie ma potrzeby tworzenia w asnych komponentów aplikacji, poniewa
inne rodzaje rozszerze  takich jak wid ety czy zachowania zawieraj  niemal wszystkie rodza-
je kodu wielokrotnego u ytku. Jednak e nadpisywanie komponentów podstawowej platformy
jest popularn  praktyk  i mo na go u y  do dostosowania zachowania platformy dla w asnych
potrzeb bez konieczno ci wprowadzania zmian w kodzie platformy.

Przyk adowo: aby mo na by o uzyska  rol  u ytkownika z bazy danych z wykorzystaniem
Yii::app()->user->role, mo emy w nast puj cy sposób zaimplementowa  dziedziczenie po
komponencie CWebUser:

<?php
class WebUser extends CWebUser {
    private $_model = null;
    function getRole() {
        if($user = $this->getModel()){
            return $user->role;
        }
        else return 'guest';
    }
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    private function getModel(){
        if($this->_model === null){
            if($this->id === null) return null;
            $this->_model = User::model()->findByPk($this->id);
        }
        return $this->_model;
    }
}

Aby zast pi  standardowy komponent u ytkownika, nale y dostosowa  plik konfiguracyjny
main.php:

...
// application components
'components'=>array(
  'user'=>array(
    'class' => 'WebUser',
    // other properties
  ),
...

W powy szym kodzie okre lili my now  klas  class dla komponentu user.

Warto przeczyta
Dodatkowe informacje o komponentach mo na znale  na nast puj cych stronach API:

 http://www.yiiframework.com/doc/api/CComponent/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CApplicationComponent/

Zobacz te
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.

Tworzenie akcji kontrolerów
do wielokrotnego u ycia
Popularne akcje, takie jak usuwanie modelu aktywnego rekordu wed ug klucza prywatnego
lub uzyskiwanie danych dla automatycznego uzupe niania z wykorzystaniem AJAX, mo na
przenie  do akcji wielokrotnego u ytku i pó niej w razie potrzeby do czy  j  do kontrolera.

W tej recepturze utworzymy akcj  do wielokrotnego u ytku delete, która b dzie usuwa  okre-
lony model aktywnego rekordu wed ug jego klucza g ównego.
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Przygotowanie
 1. Utwórz now  aplikacj  Yii, korzystaj c z polecenia yiic webapp.
 2. Utwórz i skonfiguruj now  baz  danych.
 3. Wykonaj nast puj ce zapytanie SQL:

CREATE TABLE `post` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `text` text,
  `title` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
);
CREATE TABLE `comment` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `text` text,
  PRIMARY KEY  (`id`)
);

 4. Wygeneruj modele dla tabel post i comment, korzystaj c z Gii.

Jak to zrobi …
 1. Utwórz plik protected/extensions/actions/EDeleteAction.php i umie  w nim
nast puj cy kod:

<?php
class EDeleteAction extends CAction
{
  public $modelName;
  public $redirectTo = array('index');

  /**
   * Uruchamia akcj .
   * Ta metoda jest wywo ywana przez kontroler posiadaj cy t  akcj .
   */
  public function run($pk)
  {
    CActiveRecord::model($this->modelName)->deleteByPk($pk);
    if(Yii::app()->getRequest()->getIsAjaxRequest())
    {
      Yii::app()->end(200, true);
    }
    else
    {
      $this->getController()->redirect($this->redirectTo);
    }
  }
}
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 2. Nast pnie do czymy akcj  do kontrolera protected/controllers/DeleteController.php:

<?php
class DeleteController extends CController
{
  public function actions()
  {
    return array(
      'deletePost' => array(
        'class' => 'ext.actions.EDeleteAction',
        'modelName' => 'Post',
        'redirectTo' => array('indexPosts'),
      ),
      'deleteComment' => array(
        'class' => 'ext.actions.EDeleteAction',
        'modelName' => 'Comment',
        'redirectTo' => array('indexComments'),
      ),
    );
  }

  public function actionIndexPosts()
  {
    echo "Jestem akcj  index dla modelu Post.";
  }

  public function actionIndexComments()
  {
    echo " Jestem akcj  index dla modelu Comment.";
  }
}

 3. To wszystko. Teraz mo esz usun  post, odwiedzaj c stron  /delete/deletePost/
pk/<pk>, a tak e usun  komentarz, odwiedzaj c /delete/deleteComment/pk/
<pk>. Po usuni ciu zostaniemy przekierowani do odpowiedniej akcji index.

Opis dzia ania
Aby utworzy  akcj  zewn trznego kontrolera, nasza klasa powinna dziedziczy  po klasie
CAction. Jedyn  metod , któr  nale y zaimplementowa , jest run. W naszym przypadku ak-
ceptuje ona parametr o nazwie pk ze zmiennej $_GET, korzystaj c z mechanizmu automatycz-
nego do czania parametru dost pnego w Yii, i próbuje usun  odpowiedni model.

Aby zapewni  mo liwo  dostosowywania komponentu, utworzyli my dwie publiczne w a ci-
wo ci, które mo na konfigurowa  poprzez kontroler. Jest to w a ciwo  modelName przecho-
wuj ca nazw  modelu, z którym pracujemy, oraz redirectTo okre laj ca tras , do której u yt-
kownik zostanie przekierowany.
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Sama konfiguracja odbywa si  poprzez implementacj  metody actions w kontrolerze. Mo e-
my tam do czy  akcj  raz lub kilka razy i skonfigurowa  jej w a ciwo ci publiczne.

Dodatkowe informacje
W klasie CAction zaimplementowane s  dwie przydatne metody. Pierwsza to getController.
Mo emy jej u y  do pobrania instancji kontrolera, do którego do czona jest akcja. B dzie nam to
potrzebne do przekierowania do innej akcji lub na przyk ad do wygenerowania a cucha URL.

Drug  metod  jest getId zwracaj ca nazw  akcji, okre lon  w metodzie actions kontrolera.

Warto przeczyta
Dodatkowe informacje o zewn trznej akcji kontrolera mo na znale  na nast puj cych stro-
nach API:

 http://www.yiiframework.com/doc/api/CAction/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CController/#actions-detail

Zobacz te
 Receptura „Tworzenie kontrolerów wielokrotnego u ytku”.
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.

Tworzenie kontrolerów
wielokrotnego u ytku
W Yii mo emy tworzy  kontrolery wielokrotnego u ytku. Je li rozwijamy wiele aplikacji lub
kontrolerów tego samego rodzaju, przeniesienie ca ego wspólnego kodu do kontrolera wielo-
krotnego u ytku pozwoli nam zaoszcz dzi  wiele czasu.

W tej recepturze utworzymy prosty kontroler wielokrotnego u ytku o nazwie api, który za-
implementuje proste API JSON CRUD dla modelu. B dzie ono pobiera  dane z metod POST i GET
i odpowiada  danymi w formacie JSON oraz odpowiednim kodem odpowiedzi HTTP.

Przygotowanie
 1. Utwórz now  aplikacj  Yii, korzystaj c z polecenia yiic webapp.
 2. Utwórz now  baz  danych i wykonaj nast puj ce zapytanie SQL:
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CREATE TABLE `post` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `text` text,
  `title` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
);

 3. Skonfiguruj aplikacj , aby korzysta a z utworzonej bazy danych, i wygeneruj
model, korzystaj c z Gii. W naszym przyk adzie u yjemy modelu Post, jednak
mo e to by  dowolny model.

Jak to zrobi …
 1. Utwórz plik protected/extensions/json_api/JsonApiController.php i umie  w nim
nast puj cy kod:

<?php
class JsonApiController extends CController
{
  const RESPONSE_OK = 'OK';
  const RESPONSE_NO_DATA = 'Brak danych';
  const RESPONSE_NOT_FOUND = 'Nie znaleziono';
  const RESPONSE_VALIDATION_ERRORS = 'B dy walidacji';

  public $modelName;

  public function init()
  {
    parent::init();
    if(empty($this->modelName))
      throw new CException("Nale y okre ci  modelName przed u yciem
          JsonApiController.");
  }

  public function actionCreate()
  {
    if(empty($_POST))
      $this->respond(400, self::RESPONSE_NO_DATA);

    $model = new $this->modelName;
    $model->setAttributes($_POST);

    if($model->save())
      $this->respond(200, self::RESPONSE_OK);
    else
      $this->respond(400, self::RESPONSE_VALIDATION_ERRORS,
          $model->getErrors());
  }
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  public function actionGet($pk)
  {
    $model = CActiveRecord::model($this->modelName)->findByPk($pk);
    if(!$model)
      $this->respond(404, self::RESPONSE_NOT_FOUND);
    $this->respond(200, self::RESPONSE_OK, $model->getAttributes());
  }

  public function actionUpdate($pk)
  {
    if(empty($_POST))
      $this->respond(400, self::RESPONSE_NO_DATA);
    $model = CActiveRecord::model
      ($this->modelName)->findByPk($pk);
    if(!$model)
      $this->respond(404, self::RESPONSE_NOT_FOUND);

    $model->setAttributes($_POST);
    if($model->save())
      $this->respond(200, self::RESPONSE_OK);
    else
      $this->respond(400, self::RESPONSE_VALIDATION_ERRORS,
        $model->getErrors());
  }
  public function actionDelete($pk)
  {
    if(CActiveRecord::model($this->modelName)->deleteByPk($pk))
    {
      $this->respond(200, self::RESPONSE_OK);
    }
    else {
      $this->respond(404, self::RESPONSE_NOT_FOUND);
    }
  }
  protected function respond($httpCode, $status, $data = array())
  {
    $response['status'] = $status;
    $response['data'] = $data;
    echo CJSON::encode($response);
    Yii::app()->end($httpCode, true);
  }
}

 2. Nast pnie musimy do czy  kontroler do naszej aplikacji poprzez plik protected/
config/main.php. Mo na to osi gn  poprzez dodanie konfiguracji kontrolera
do w a ciwo ci controllerMap klasy CWebApplication, dlatego musimy umie ci
nast puj cy kod na pocz tku tablicy konfiguracji:

...
'controllerMap' => array(

Kup książkę Poleć książkę

http:/helion.pl/page354U~rt/twapyi
http:/helion.pl/page354U~rf/twapyi


Rozdzia  8. • Rozszerzanie Yii

235

  'api' => array(
    'class' => 'ext.json_api.JsonApiController',
    'modelName' => 'Post',
  ),
),
...

 3. To wszystko. Do czyli my kontroler i skonfigurowali my go, aby mo na by o
pracowa  z modelem Post.
Potrzebne s  nam formularze do przes ania danych, jednak je li mamy ju  jakie
dane, mo emy u y  metod get bezpo rednio z URL, na przyk ad /api/get/pk/1.
Aplikacje powinny zwraca  dane w nast puj cym formacie:

{"status":"OK","data":{"id":"1","text":"post1",
  "title":"post1","is_deleted":"0"}}

Opis dzia ania
Gdy uruchomiona jest aplikacja i przekazujemy do niej tras  tak  jak api/get, to zanim urucho-
mimy ApiController::actionGet Yii, musimy sprawdzi , czy zdefiniowany zosta  controller-
Map. Poniewa  zdefiniowany jest tu kontroler api, Yii uruchamia go, zamiast post powa  w zwy-
k y sposób.

W samym kontrolerze zdefiniowali my w a ciwo  modelName, aby mo na by o po czy  si  wie-
lokrotnie z kontrolerem i uzyska  API dla kilku modeli. Ustawiamy j , gdy do czamy kontroler.

Sam kontroler nie ró ni si  znacznie od zwyk ego kontrolera, z wyj tkiem kilku szczegó ów:
 Podczas pracy z aktywnym rekordem now  klas  tworzymy w nast puj cy sposób:

$model = new $this->modelName;

 Model znajdujemy w nast puj cy sposób:

$model = CActiveRecord::model($this->modelName);

 To pozwala nam unikn  sztywnego przypisania do specyficznego modelu i zamiast
tego okre li  nazw  modelu.

 U ywamy CJSON, aby zakodowa  tablice i modele do formatu JSON.
 Yii::app()->end() s u y do zako czenia wykonywania aplikacji ze zwróceniem

okre lonego kodu odpowiedzi HTTP.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o mapie kontrolera mo na znale  na nast puj cej stronie API:

http://www.yiiframework.com/doc/api/CWebApplication#controllerMap-detail
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Zobacz te
 Receptura „Tworzenie akcji kontrolerów wielokrotnego u ytku”.
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.

Tworzenie wid etów
Wid et to cz  widoku do wielokrotnego u ytku, która nie tylko renderuje pewne dane, ale
równie  wykonuje to wed ug okre lonej logiki. Mo e nawet pobiera  dane z modeli i u ywa
w asnych widoków, dlatego przypomina zredukowan  u ywaln  wersj  modu u.

Utwórzmy wid et, który narysuje wykres ko owy z wykorzystaniem Google API.

Przygotowanie
Utwórz now  aplikacj  Yii, korzystaj c z polecenia yiic webapp.

Jak to zrobi …
 1. Utwórz plik protected/extensions/chart/EChartWidget.php:

<?php
class EChartWidget extends CWidget
{
  public $title;
  public $data=array();
  public $labels=array();
  public function run()
  {
    echo "<img src=\"http://chart.apis.google.com/chart?chtt=".urlencode(
       $this->title)."&cht=pc&chs=300x150&chd=".$this->encodeData(
       $this->data)."&chl=".implode('|', $this->labels)."\">";
  }
  protected function encodeData($data)
  {
    $maxValue=max($data);
    $chars='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
    $chartData="s:";
    for($i=0;$i<count($data);$i++)
    {
      $currentValue=$data[$i];
      if($currentValue>-1)
        $chartData.=substr($chars,61*($currentValue/$maxValue),1);
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      else
        $chartData.='_';
    }
    return $chartData."&chxt=y&chxl=0:|0|".$maxValue;
  }
}

 2. Nast pnie utwórz kontroler protected/controllers/ChartController.php i umie
w nim nast puj cy kod:

<?php
class ChartController extends CController
{
  public function actionIndex()
  {
    $value = rand(10, 90);
    $this->widget('ext.chart.EChartWidget', array(
      'title' => 'Lubisz to?',
      'data' => array(
        $value, 100-$value
      ),
      'labels' => array(
        'Nie',
        'Tak',
      ),
    ));
  }
}

 3. Teraz uruchom akcj  index kontrolera. Powiniene  ujrze  wykres ko owy podobny
do poni szego:

Opis dzia ania
Podobnie jak w ka dym innym rodzaju rozszerzenia tworzymy pewne publiczne w a ciwo ci,
które mo na skonfigurowa  podczas wywo ywania wid etu metod  CController::widget. W tym
przypadku konfigurujemy tytu , zestaw danych oraz etykiety danych.

G ówn  metod  wid etu jest run(). W naszym wid ecie generujemy URL wskazuj cy na API
wykresów Google, a nast pnie wy wietlamy znacznik <img>.
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Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o wid etach mo na znale  na nast puj cych stronach API:

 http://www.yiiframework.com/doc/api/CWidget/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CCaptcha/

Zobacz te
 Receptura „Konfiguracja komponentów” w rozdziale 1. „Dla zaawansowanych”.
 Receptura „Konfiguracja domy lnych ustawie  wid etów” w rozdziale 1.

„Dla zaawansowanych”.
 Receptura „Tworzenie w asnego wid etu do pobierania danych z wykorzystaniem

CInputWidget” w rozdziale 4. „U ywanie formularzy”.
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.

Tworzenie polece  CLI
Yii wspiera polecenia wiersza polece  i pozwala na tworzenie polece  wielokrotnego u ytku.
Polecenia konsolowe s  szybsze do utworzenia ni  graficzny interfejs dla sieci WWW. Je li
chcemy utworzy  pewien rodzaj u ytecznego narz dzia dla aplikacji, która b dzie u ywana
przez deweloperów lub administratorów, polecenia konsolowe s  najlepszym wyborem.

Aby sprawdzi , jak tworzy  polecenia konsolowe, utworzymy proste polecenie, które wyczy-
ci kilka elementów, takich jak pami  podr czna, tymczasowe foldery itd.

Przygotowanie
Utwórz now  aplikacj  Yii, korzystaj c z polecenia yiic webapp.

Jak to zrobi …
 1. Utwórz plik protected/extensions/clean_command/ECleanCommand.php i umie
w nim nast puj cy kod:

<?php
class ECleanCommand extends CConsoleCommand
{
  public $webRoot;
  public function actionCache()
  {
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    $cache=Yii::app()->getComponent('cache');
        if($cache!==null){
            $cache->flush();
            echo "Gotowe.\n";
        }
        else {
            echo "Skonfiguruj komponent cache.\n";
        }
  }

  public function actionAssets()
  {
    if(empty($this->webRoot))
    {
      echo "Podaj cie k  do folderu webRoot w parametrze polecenia.\n";
      Yii::app()->end();
    }
    $this->cleanDir($this->webRoot.'/assets');
        echo "Gotowe.\n";
  }

  public function actionRuntime()
  {
    $this->cleanDir(Yii::app()->getRuntimePath());
    echo " Gotowe.\n";
  }

  private function cleanDir($dir)
  {
    $di = new DirectoryIterator ($dir);
        foreach($di as $d)
        {
            if(!$d->isDot())
            {
                echo "Usuni to ".$d->getPathname()."\n";
                $this->removeDirRecursive($d->getPathname());
            }
        }
  }

  private function removeDirRecursive($dir)
  {
        $files = glob($dir.DIRECTORY_SEPARATOR.'{,.}*', GLOB_MARK
| GLOB_BRACE);
        foreach ($files as $file)
        {
                          if(basename($file) == '.' ||
basename($file) == '..')
                        continue;                if (substr($file,
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- 1) == DIRECTORY_SEPARATOR)
                           $this->removeDirRecursive($file);
                else
                           unlink($file);
                }
                if (is_dir($dir))
                           rmdir($dir);
  }
}

 2. Nast pnie musimy do czy  polecenie do aplikacji konsolowej. Domy lnie
aplikacja konsolowa korzysta z oddzielnego pliku yiic.php:

<?php
// change the following paths if necessary
$yiic=dirname(__FILE__).'/../../framework/yiic.php';
$config=dirname(__FILE__).'/config/console.php';
require_once($yiic);

 3. Dlatego konfiguracja mie ci si  w pliku protected/config/console.php. Dodajmy
nasze polecenie konsolowe do w a ciwo ci commandMap:

// This is the configuration for yiic console application.
// Any writable CConsoleApplication properties can be configured here.
return array(
  'basePath'=>dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.'..',
  'name'=>'My Console Application',
  'commandMap' => array(
    'clean' => array(
      'class' => 'ext.clean_command.ECleanCommand',
      'webRoot' => 'sciezka/do/folderu/webroot/aplikacji',
    ),
  ),
);

 4. Nie zapomnij zmieni  elementu webRoot na rzeczywist  cie k . To wszystko.
Teraz przejd  do folderu protected i spróbuj uruchomi  poni sze polecenia:

yiic clean
yiic clean cache
yiic clean assets
yiic clean runtime

Opis dzia ania
Wszystkie polecenia konsolowe powinny dziedziczy  po klasie CConsoleCommand. Poniewa
wszystkie polecenia konsolowe s  uruchamiane w klasie CConsoleApplication, a nie w klasie
CWebApplication, nie ma sposobu na wyznaczenie g ównego folderu aplikacji sieci WWW.
W tym celu tworzymy konfigurowaln  w a ciwo  publiczn  zwan  webRoot.
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Struktura polecenia konsolowego przypomina typowy kontroler. Definiujemy kilka akcji, które
mo na uruchomi  poleceniem yiic <polecenie konsolowe> <akcja polecenia>.

Jak wida , nie u ywamy adnego widoku, dlatego mo emy si  skupi  na zadaniach programi-
stycznych zamiast na projekcie graficznym, kodzie itd. Nadal jednak musimy zwróci  przydatny
wynik, aby u ytkownicy wiedzieli, co si  dzieje. Wykonywane jest to poprzez zwyk e instruk-
cje PHP echo.

Dodatkowe informacje
Je li polecenie jest do  z o one, podobnie jak message lub migrate, które s  wbudowane w Yii,
dobr  decyzj  jest dostarczenie pewnych dodatkowych informacji na temat dost pnych opcji
i akcji. Mo na tego dokona  poprzez nadpisanie metody getHelp.

public function getHelp()
{
  $out = "Polecenie clean pozwala wyczy ci  ró ne dane tymczasowe Yii oraz
          wygenerowane przez aplikacj .\n\n";
  return $out.parent::getHelp();
}

Po uruchomieniu samego polecenia yiic clean uzyskamy nast puj cy wynik:

Warto przeczyta
Dodatkowe informacje o tworzeniu aplikacji i polece  konsolowych mo na znale  na nast -
puj cych stronach:

 http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/pl/topics.console
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CConsoleCommand/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CConsoleApplication/

Zobacz te
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.
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Tworzenie filtrów
Filtr to klasa, któr  mo na uruchomi  przed lub po wykonaniu akcji. Mo na jej u y  tak e do
zmodyfikowania kontekstu wykonywania lub udekorowania wyniku. W naszym przyk adzie
zaimplementujemy prosty filtr wyniku, który skompresuje uzyskany kod HTML, usuwaj c
wszystkie opcjonalne elementy formatowania.

Nie u ywaj tego filtru w produkcji. GZIP wykona to zadanie lepiej, oszcz dzaj c przepustowo . Ponadto
usuwanie formatowania obszaru preformatowanego nie jest bezpieczne.

Przygotowanie
Utwórz now  aplikacj  Yii, korzystaj c z polecenia yiic webapp.

Jak to zrobi …
 1. Utwórz plik protected/extensions/compress_html/ECompressHtmlFilter.php
i umie  w nim nast puj cy kod:

<?php
class ECompressHtmlFilter extends CFilter
{
  protected function preFilter($filterChain)
  {
    ob_start();
    return parent::preFilter($filterChain);
  }

  protected function postFilter($filterChain)
  {
    $out = ob_get_clean();
    echo preg_replace("~>(\s+|\t+|\n+)<~", "><", $out);
    parent::postFilter($filterChain);
  }
}

 2. To wszystko. Teraz musimy do czy  filtr do aplikacji. Poniewa  mamy ju
SiteController, dodajmy do niego filtr, nadpisuj c metod  filters:

public function filters()
{
  return array(
    array(
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      'ext.compress_html.ECompressHtmlFilter'
    ),
  );
}

 3. Teraz uruchom aplikacj  i sprawd  kod ród owy HTML. Powinien to by
pojedynczy wiersz tekstu, taki jak poni ej:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.
dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/
html; charset=utf-8" /><meta name="language" content="en" /><!--
blueprint CSS framework -->
…

Opis dzia ania
Filtr powinien implementowa  przynajmniej interfejs IFilter, jednak poniewa  chcemy doko-
na  ko cowego i wst pnego filtrowania, mo emy bezpo rednio dziedziczy  po klasie CFilter.
Planujemy uzyska  w pewien sposób zawarto  wygenerowan  przez akcj  i nieco przetworzy
wynik przed wys aniem go do przegl darki. Buforowanie danych wyj ciowych PHP wietnie
si  nadaje do wykonania tego zadania, dlatego nadpisujemy metod  preFilter, aby rozpocz
buforowanie poprzez wywo anie w niej metody ob_start. Nadpisujemy te  metod  postFilter,
aby uzyska  zawarto  bufora przy u yciu ob_get_clean, przetworzy  wynik z wykorzystaniem
wyra e  regularnych i go wy wietli .

Zauwa my, e podczas nadpisywania metod preFilter i postFilter wywo ujemy metody ma-
cierzyste. Pozwala to programi cie na utworzenie a cucha filtrów podczas konfigurowania
kontrolera.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o filtrach mo na znale  na nast puj cych stronach API:

 http://www.yiiframework.com/doc/api/CFilter
 http://www.yiiframework.com/doc/api/IFilter

Zobacz te
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.
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Tworzenie modu ów
Je li utworzy e  z o on  cz  aplikacji i chcesz j  wykorzysta  po uprzednim dostosowaniu
w nast pnym projekcie, prawdopodobnie powiniene  utworzy  modu .

W tej recepturze zobaczysz, jak utworzy  modu  wiki. Dla uproszczenia nie b dziemy si  sku-
pia  na zarz dzaniu u ytkownikami i uprawnieniami, lecz pozwolimy wszystkim na nieogra-
niczon  edycj .

Przygotowanie
 1. Utwórz now  aplikacj  Yii, korzystaj c z polecenia yiic webapp.
 2. Skonfiguruj baz  danych MySQL i wykonaj nast puj ce zapytanie SQL:

CREATE TABLE `wiki` (
  `id` varchar(255) NOT NULL,
  `text` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
)

 3. Wygeneruj model Wiki, korzystaj c z Gii.
 4. Przenie  plik protected/models/Wiki.php do folderu protected/modules/
wiki/models/.

 5. Dodaj wiki do sekcji modules pliku protected/config/main.php:

'modules'=>array(
  // uncomment the following to enable the Gii tool
  'gii'=>array(
    'class'=>'system.gii.GiiModule',
    'password'=>false,
  ),
  'wiki'
),

Jak to zrobi …
Najpierw zaplanujmy dzia anie:

 wiki to zestaw stron, na których mo na umieszcza  cza do innych stron
na podstawie tytu u.

 Zwykle wiki u ywa prostszej sk adni, atwiejszej do odczytu od kodu HTML.
 Je li u ytkownik przejdzie do strony, która jeszcze nie istnieje, zostanie zach cony

do jej utworzenia.
 Aby usun  stron , u ytkownik musi zapisa  j  wraz z pust  zawarto ci .
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Bazuj c na powy szych wytycznych, za j zyk znaczników przyjmiemy j zyk markdown. Udo-
st pnimy sposób tworzenia czy do innych stron na podstawie ich tytu u. Za ó my, e sk adnia
b dzie mia a posta  [[nazwa strony]] lub [[w asny tytu |nazwa strony]], je li potrzebne b dzie

cze o niestandardowym tek cie.
 1. Najpierw dodajmy cza wiki do klasy CMarkdownParser. Utwórz plik protected/
modules/wiki/components/WikiMarkdownParser.php:

<?php
class WikiMarkdownParser extends CMarkdownParser
{
  public function transform($text)
  {
    $text = preg_replace_callback('~\[\[(.*?)(?:\|(.*?))?\]\]~', array($this,
       'processWikiLinks'), $text);
    return parent::transform($text);
  }

  protected function processWikiLinks($matches)
  {
    $page = $matches[1];
    $title = isset($matches[2]) ? $matches[2] : $matches[1];
    return CHtml::link(CHtml::encode($title), array('view', 'id' => $page,
    ));
  }
}

 2. Nast pnie u yjmy nowej klasy, dodaj c metod  getHtml do modelu protected/
modules/wiki/models/Wiki.php:

public function getHtml()
{
  $parser = new WikiMarkdownParser();
  return $parser->transform($this->text);
}

Przechodzimy do dostosowania kontrolera protected/modules/wiki/controller/
DefaultController.php. Potrzebne nam b d  dwie akcje — view i edit. Ponadto
utworzymy akcj  index, która po prostu wywo a widok poprzez przypisanie
id = index. Poniewa  nie potrzebujemy widoku dla akcji index, mo na go
bezpiecznie usun .

 3. Teraz utwórz plik protected/modules/wiki/controller/DefaultController.php:

class DefaultController extends Controller
{
  public function actionIndex()
  {
    $this->actionView('index');
  }

  public function actionView($id)
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  {
    $model = Wiki::model()->findByPk($id);
    if(!$model)
    {
      $this->actionEdit($id);
      Yii::app()->end();
    }
    $this->render('view', array(
      'model' => $model,
    ));
  }

  public function actionEdit($id)
  {
    $model = Wiki::model()->findByPk($id);
    if(!$model)
    {
      $model = new Wiki();
      $model->id = $id;
    }
    if(!empty($_POST['Wiki']))
    {
      if(!empty($_POST['Wiki']['text']))
      {
        $model->text = $_POST['Wiki']['text'];
        if($model->save())
          $this->redirect(array('view', 'id' => $id));
      }
      else
      {
        Wiki::model()->deleteByPk($id);
      }
    }
    $this->render('edit', array(
      'model' => $model
    ));
  }
}

 4. Potrzebne nam b d  dwa widoki. Utwórz plik protected/modules/wiki/views/
default/view.php:

<h2>
  <?php echo CHtml::encode($model->id)?>
  [<?php echo CHtml::link('edit', array('edit', 'id' => $model->id))?>]
</h2>
<?php echo $model->html ?>

 5. Utwórz jeszcze jeden plik protected/modules/wiki/views/default/edit.php:

Kup książkę Poleć książkę

http:/helion.pl/page354U~rt/twapyi
http:/helion.pl/page354U~rf/twapyi


Rozdzia  8. • Rozszerzanie Yii

247

<h2>Edycja <?php echo CHtml::encode($model->id)?></h2>
<?php echo CHtml::beginForm()?>
  <?php echo CHtml::activeTextArea($model, 'text',
    array('cols' => 100, 'rows' => 20))?>
  <br /><br />
  <?php echo CHtml::submitButton('Gotowe')?>
<?php echo CHtml::endForm()?>

 6. To wszystko. Teraz uruchom modu  wiki i sprawd  go, wpisuj c jaki  tekst.
Nie zapomnij doda  wewn trznego cza, na przyk ad [[rules]]:

 7. Powy sza strona podczas edycji b dzie wygl da  nast puj co:

 8. Poniewa  przenie li my model Wiki z aplikacji do modu u, model nie posiada
adnych zale no ci zwi zanych z sam  aplikacj . Dlatego mo emy go przenie
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do pakietu rozszerzenia, takiego jak protected/extensions/wiki/, zmieniaj c
konfiguracj  modu u protected/config/main.php na nast puj c :

'modules'=>array(
  // uncomment the following to enable the Gii tool
  'gii'=>array(
    'class'=>'system.gii.GiiModule',
    'password'=>false,
  ),
  'wiki'=>array(
    'class' => 'ext.wiki.WikiModule'
  ),
),

Opis dzia ania
Ka dy utworzony modu  zawiera g ówn  klas  modu u, tak  jak WikiModule, w której mo na
zdefiniowa  konfigurowalne w a ciwo ci czy importowane modu y, zmieni  cie ki, do czy
kontrolery itd. Domy lnie modu  wygenerowany przez Gii uruchamia akcj  index kontrolera
default:

public function actionIndex()
{
  $this->actionView('index');
}

Na stronie index naszego modu u wiki wywo ujemy akcj  view poprzez przekazanie do niej
id = index:

$model = Wiki::model()->findByPk($id);
if(!$model)
{
  $this->actionEdit($id);
  Yii::app()->end();
}
$this->render('view', array(
  'model' => $model,
));

Je li istnieje model o takim identyfikatorze, wy wietlamy go w widoku.

Je li nie istnieje adna strona o takim identyfikatorze, ponownie delegujemy procesowanie do
innej akcji. Tym razem jest to akcja edit:

$model = Wiki::model()->findByPk($id);
if(!$model)
{
  $model = new Wiki();
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  $model->id = $id;
}

if(!empty($_POST['Wiki']))
{
  if(!empty($_POST['Wiki']['text']))
  {
    $model->text = $_POST['Wiki']['text'];
    if($model->save())
      $this->redirect(array('view', 'id' => $id));
  }
  else
  {
    Wiki::model()->deleteByPk($id);
  }
}

$this->render('edit', array(
  'model' => $model
));

Je li nie istnieje model o przekazanym identyfikatorze, tworzymy nowy; je li model istnieje,
edytujemy go. Dane formularza edycji pochodz  z metody POST i je li pole tekstowe formula-
rza jest puste, usuwamy model. Je li tekst istnieje, zapisujemy model.

Dodatkowe informacje
W Yii dost pny jest bardzo elastyczny i konfigurowalny modu  wiki o nazwie Yeeki. Znajduje
si  nadal w fazie rozwoju i wietnie nadaje si  do nauki tworzenia prawdziwie konfigurowal-
nych modu ów, które mo na wykorzysta  wielokrotnie:

https://github.com/samdark/Yeeki

Dodatkowe informacje o modu ach mo na znale  na nast puj cych stronach API:
 http://www.yiiframework.com/doc/guide/1.1/pl/basics.module
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CWebModule/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CModule/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/GiiModule/

Zobacz te
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.
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Niestandardowe renderowanie widoków
Na rynku dost pnych jest wiele silników szablonów PHP. Yii wspiera jedynie dwa rodzaje sza-
blonów: natywne PHP i szablony w stylu Prado. Je li chcemy u y  jednego z istniej cych sil-
ników szablonów lub utworzy  w asny, musimy go zaimplementowa , o ile nie zosta o to jesz-
cze zrobione przez spo eczno  Yii.

W tej recepturze zaimplementujemy wsparcie dla szablonów Smarty.

Przygotowanie
 1. Utwórz now  aplikacj  Yii, korzystaj c z polecenia yiic webapp.
 2. Pobierz ostatni  wersj  Smarty 3 ze strony http://www.smarty.net/.
 3. Wyodr bnij zawarto  folderu libs do folderu protected/vendors/smarty/.

Jak to zrobi …
 1. Utwórz plik protected/extensions/smarty/ESmartyViewRenderer.php i umie
w nim nast puj cy kod:

<?php
class ESmartyViewRenderer extends CApplicationComponent implements
    IViewRenderer
{
    public $fileExtension='.tpl';
    public $filePermission=0755;

    private $smarty;

    function init()
  {
        Yii::import('application.vendors.smarty.*');

        spl_autoload_unregister(array('YiiBase','autoload'));
        require_once('Smarty.class.php');
        spl_autoload_register(array('YiiBase','autoload'));
        $this->smarty = new Smarty();
        $this->smarty->template_dir = '';
        $compileDir = Yii::app()->getRuntimePath().'/smarty/compiled/';

        if(!file_exists($compileDir)){
            mkdir($compileDir, $this->filePermission, true);
        }
        $this->smarty->compile_dir = $compileDir;
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        $this->smarty->assign('Yii', Yii::app());
    }

    /**
   * Renderuje plik widoku.
   * Ta metoda jest wymagana przez {@link IViewRenderer}.
   * @param CBaseController kontroler lub wid et, który renderuje plik widoku.
   * @param string cie ka pliku widoku
   * @param mieszany, dane przekazywane do widoku
   * @param boolean, czy nale y zwróci  wynik renderowania
   * @return mieszany wynik renderowania lub null, je li wynik renderowania jest niepotrzebny.
   */
  public function renderFile($context,$sourceFile,$data,$return) {
        // w a ciwo ci bie cego kontrolera b d  dost pne w postaci {this.property}
        $data['this'] = $context;
        if(!is_file($sourceFile) || ($file=realpath($sourceFile))==false)
            throw new CException(Yii::t('ext','Plik widoku "$sourceFile" nie
               istnieje.', array('{file}'=>$sourceFile)));
    $this->smarty->assign($data);
    if($return)
          return $this->smarty->fetch($sourceFile);
    else
      $this->smarty->display($sourceFile);
  }
}

 2. Nast pnie musimy do czy  do aplikacji now  klas  renderuj c  widok. W tym
celu nale y nadpisa  komponent viewRenderer w pliku protected/config/main.php:

...
// application components
'components'=>array(
  ...
  'viewRenderer'=>array(
    'class'=>'ext.smarty.ESmartyViewRenderer',
  ),
),
...

 3. Teraz mo emy przetestowa  nasze rozwi zanie. Utwórz plik protected/controllers/
SmartyController.php i umie  w nim nast puj cy kod:

<?php
class SmartyController extends Controller
{
  function actionNative()
  {
    $this->render('native', array(
      'username' => 'Aleksandrze',
    ));
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  }

  function actionSmarty()
  {
    $this->render('smarty', array(
      'username' => 'Aleksandrze',
    ));
  }
}

 4. Potrzebne s  równie  widoki. Utwórz plik protected/views/smarty/native.php:

Witaj, <?php echo $username?>!
protected/views/smarty/smarty.tpl:
Witaj, {$username}!

 5. Spróbujmy teraz uruchomi  akcje kontrolera. W obydwu przypadkach powinni my
uzyska  napis Witaj, Aleksandrze!.

Opis dzia ania
Klasa renderuj ca widok jest potomkiem klasy CApplicationComponent, która implementuje
interfejs IViewRenderer, zawieraj cy tylko jedn  metod  o nazwie renderFile:

/**
   * Renderuje plik widoku.
   * Ta metoda jest wymagana przez {@link IViewRenderer}.
   * @param CBaseController kontroler lub wid et, który renderuje plik widoku.
   * @param string cie ka pliku widoku
   * @param mieszany dane przekazywane do widoku
   * @param boolean, czy nale y zwróci  wynik renderowania
   * @return mieszany wynik renderowania lub null, je li wynik renderowania jest niepotrzebny.
   */
public function renderFile($context,$file,$data,$return);

W ten sposób uzyskujemy kontekst, cie k  szablonu, dane i flag , która okre la, czy musimy
wy wietli  wynik przetwarzania natychmiast, czy tylko go zwróci . W naszym przypadku prze-
twarzanie odbywa si  w silniku szablonów Smarty, dlatego musimy go w a ciwie zainicjalizo-
wa  i wywo a  jego metody przetwarzania.

Importowanie i inicjalizacja Smarty nie s  zbyt atwe:

Yii::import('application.vendors.smarty.*');

spl_autoload_unregister(array('YiiBase','autoload'));
require__once('Smarty.class.php');
spl_autoload_register(array('YiiBase','autoload'));

$this->smarty = new Smarty();
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$this->smarty->template_dir = '';
$compileDir = Yii::app()->getRuntimePath().'/smarty/compiled/';

if(!file_exists($compileDir)){
  mkdir($compileDir, $this->filePermission, true);
}

$this->smarty->compile_dir = $compileDir;
$this->smarty->assign('Yii', Yii::app());

Najpierw u ywamy instrukcji Yii::import, aby przekaza  Yii, e chcemy u y  klas z folderu
protected/vendors/smarty/. Poniewa  mechanizm automatycznego adowania Yii pozostaje
w konflikcie z podobnym mechanizmem zawartym w Smarty i poniewa  nie mo emy kontro-
lowa  tego, co si  dzieje w Smarty, musimy wyrejestrowa  wspomniany mechanizm Yii i do-

czy  Smarty. Dopiero wtedy mo emy ponownie zarejestrowa  mechanizm automatycznego
adowania Yii. Poniewa  folder zawieraj cy szablony Yii nie jest sta y, zmieniamy domy ln

opcj  Smarty na pusty a cuch. Dobr  praktyk  jest przechowywanie tymczasowych plików
Yii w folderze appliaction. To dlatego ustawiamy folder kompilacji, w którym zostan  umiesz-
czone szablony Smarty skompilowane do PHP, na runtime/smarty/compiled. Aby nie przeszka-
dza  zbytnio programistom, tworzymy ten folder automatycznie, o ile jeszcze nie istnieje. Po-
nadto tworzymy specjaln  zmienn  szablonu Smarty, zwan  Yii, do której przypisujemy Yii::
app(). Zmienna ta pozwala nam uzyska  w a ciwo ci aplikacji wewn trz szablonu.

Samo renderowanie jest nieco prostsze:

// w a ciwo ci bie cego kontrolera b d  dost pne w postaci {this.property}
$data['this'] = $context;

if(!is_file($sourceFile) || ($file=realpath($sourceFile))===false)
  throw new CException(Yii::t('ext','View file "$sourceFile" does not
exist.', array('{file}'=>$sourceFile)));
$this->smarty->assign($data);

if($return)
  return $this->smarty->fetch($sourceFile);
else
  $this->smarty->display($sourceFile);

Deklarujemy kolejn  zmienn  Smarty, zwan  this, która pozwoli uzyska  w a ciwo ci kontro-
lera, takie jak tytu  strony.

Aby u atwi  debugowanie, sprawdzamy, czy szablon istnieje, a je li nie, wy wietlany jest ko-
munikat b du z nazw  szablonu.

Ca y zestaw danych jest przekazywany bez zmian do szablonu Smarty poprzez wywo anie
$this->render. Nast pnie renderujemy szablon lub go zwracamy — w zale no ci od parame-
tru $return.
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Dodatkowe informacje
Dost pny na stronie http://www.yiiframework.com/extension/smarty-view-renderer plugin
i wskazówki dotycz ce konfiguracji u atwi  korzystanie z renderowania widoków Smarty.

W aplikacji mo emy u ywa  w asnych silników szablonów. Je li jednak tworzymy rozszerzenie wielokrot-
nego u ytku, spróbujmy unika  silników szablonów innych ni  natywne PHP.

Warto przeczyta
Dodatkowe informacje o Smarty i o renderowaniu widoków mo na znale  na nast puj cych
stronach:

 http://www.smarty.net/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/IViewRenderer/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CViewRenderer/
 http://www.yiiframework.com/doc/api/CPradoViewRenderer/

Zobacz te
 Receptura „Przygotowywanie rozszerze  do dystrybucji”.

Przygotowywanie rozszerze
do dystrybucji
W tym rozdziale nauczy e  si , jak nale y tworzy  ró ne rodzaje rozszerze  Yii. Teraz dowiesz
si , jak udost pni  swoje wyniki innym osobom i dlaczego to takie wa ne.

Przygotowanie
Przygotujmy najpierw list  kontroln  dla dobrego rozszerzenia. Dobry produkt programistycz-
ny powinien spe nia  nast puj ce warunki:

 Spójne i atwe do odczytu i u ycia API.
 Dobra dokumentacja.
 atwy do znalezienia.
 Rozszerzenie powinno by  dostosowane do wi kszo ci przypadków u ycia.
 Rozszerzenie powinno by  utrzymywane.
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 Dobrze przetestowany kod; w idealnej sytuacji powinien zawiera  testy jednostkowe.
 Zapewnione wsparcie dla rozszerzenia.

Oczywi cie spe nienie wszystkich tych wymaga  wymaga wiele pracy, jednak jest potrzebne
do uzyskania dobrego produktu.

Jak to zrobi …
 1. Przyjrzyj si  dok adnie naszej li cie, pocz wszy od API. API powinno by  spójne
oraz atwe do odczytu i u ycia. Spójno  oznacza, e ogólny styl nie powinien si
zmienia . Dlatego nie powinni my wprowadza  ró nych konwencji nazewnictwa,
na przyk ad camelCaasedVariableNames i underscored_variable_names; niespójnych
nazw, na przyk ad isFlag1() i isNotFlag2(); itd. Wsz dzie nale y przestrzega
okre lonych dla kodu regu . Pozwala to ograniczy  konieczno  sprawdzania
dokumentacji i skupi  si  na kodzie.

 2. Kod bez adnej dokumentacji jest niemal nieprzydatny. Wyj tkiem jest do  prosty
kod, jednak nawet je li kod liczy jedynie kilka wierszy, pozostawienie go bez
adnej wzmianki o instalacji i u yciu nie jest w a ciwe. Co sk ada si  na dobr

dokumentacj ? Cele kodu i jego zalety powinny by  mo liwie jasne i powinny by
napisane wyra nie i przejrzy cie. Je li na przyk ad rozszerzenie wysy a wiadomo
e-mail, opis powinien by  podobny do poni szego:
EMailer pozwala na przesy anie wiadomo ci e-mail w prosty i wygodny sposób.
Prawid owo obs uguje tekst i tytu  w j zyku angielskim. Ponadto pozwala na u ycie
widoków Yii jako szablonów wiadomo ci e-mail.
Kod jest bezu yteczny, je li programi ci nie wiedz , gdzie go umie ci  i co powinno
si  znale  w konfiguracji aplikacji. Nie oczekuj, e programi ci b d  wiedzie ,
jak wykonywa  zadania specyficzne dla platformy. Wskazówki instalacji powinny
by  wyczerpuj ce. Wi kszo  programistów preferuje wskazówki krok po kroku.
Je li kod do swojego dzia ania wymaga schematu SQL, nale y go do czy .
Nawet je li metody i w a ciwo ci naszego API maj  odpowiednie nazwy, nadal
powinni my je udokumentowa  w komentarzach phpDoc, okre laj c typy
argumentów i zwracanych elementów oraz zapewniaj c krótki opis dla ka dej
metody. Ponadto nale y rozwa y  wypisanie w dokumentacji listy metod
i w a ciwo ci publicznych, aby uzyska  zestaw odsy aczy.
Obok dobrze skomentowanego kodu nale y udost pni  przyk adowe przypadki
u ycia. Spróbuj uwzgl dni  wi kszo  popularnych sposobów u ycia rozszerze .
W przyk adzie postaraj si  nie rozwi zywa  wielu problemów jednocze nie,
poniewa  mo e to by  myl ce.

 3. Rozszerzenie powinno posiada  numer wersji i rejestr zmian. Pozwoli to
spo eczno ci na sprawdzenie, czy posiadana wersja jest aktualna, oraz na
zapoznanie si  z ostatnimi zmianami przed przyst pieniem do aktualizacji.
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Wa ne jest, aby kod by  elastyczny i aby mo na go by o wykorzysta  w wielu przypadkach. Poniewa
jednak nie ma mo liwo ci utworzenia kodu dla ka dego mo liwego przypadku u ycia, spróbuj uwzgl d-
ni  wi kszo  tych popularnych.

 4. Wa ne jest, aby programi ci czuli si  wygodnie z rozszerzeniem. Dostarczenie
dobrej dokumentacji jest pierwszym krokiem. Drugi to udost pnienie dowodu,
e kod dzia a zgodnie z zamierzeniem i e b dzie dzia a  wraz z przysz ymi

aktualizacjami. Najlepszym sposobem, aby to osi gn , jest do czenie zestawu
testów jednostkowych.

 5. Rozszerzenie nale y utrzymywa  przynajmniej do osi gni cia stabilno ci
i upewnienia si , e nie ma ju  adnych propozycji funkcji i raportów o b dach.
Dlatego nale y si  spodziewa  pyta  i raportów. Trzeba te  zarezerwowa
w przysz o ci nieco czasu na prac  nad kodem. Je li nie mo emy po wi ci
wi cej czasu na utrzymanie rozszerzenia, które jest jednak bardzo innowacyjne,
i nikt wcze niej nie zaproponowa  niczego podobnego, nadal warto je udost pni .
Je li spo eczno  doceni rozszerzenie, kto  z pewno ci  zaoferuje swoj  pomoc.

 6. Musimy wreszcie udost pni  rozszerzenie. Popularnym miejscem publikacji
rozszerzenia Yii jest strona http://www.yiiframework.com/extensions/. Zanim b dzie
mo na przes a  w asny kod, nale y si  zarejestrowa  na forum i przes a  kilka
postów. Spróbuj znale  dobr  opisow  nazw , napisa  opisowe podsumowanie
i okre li  odpowiednie kategorie i znaczniki. Nie u ywaj archiwów innych ni
ZIP lub GZIP, poniewa  s  to najpopularniejsze formaty archiwów i mo emy by
pewni, e ka dy b dzie móg  je rozpakowa .

 7. Nawet je li rozszerzenie jest do  proste, a dokumentacja dobra, mo emy si
spodziewa  pyta  i, przynajmniej na pocz tku, jedynym cz owiekiem, który mo e
na nie odpowiedzie , b dziesz Ty. Zwykle pytania s  zadawane na oficjalnych
forach, dlatego lepiej jest utworzy  nowy w tek, na którym programi ci mog
prowadzi  dyskusj  o kodzie, oraz poda  cze do strony rozszerzenia.

Opis dzia ania
Je li chcesz udost pni  rozszerzenie spo eczno ci i upewni  si , e b dzie u yteczne i popu-
larne, musisz dostarczy  nie tylko sam kod. Przygotowanie rozszerze  do dystrybucji wymaga
nieco wi cej pracy. Mo e to by  nawet wi cej ni  samo tworzenie rozszerzenia. Dlaczego wi c
warto udost pni  rozszerzenie spo eczno ci? W porównaniu z kodem u ywanym we w asnych
projektach otwarte projekty maj  swoje zalety. Mo emy wykorzysta  do przetestowania goto-
wych róde  projektu o wiele wi cej osób, ni  mogliby my znale  osobi cie. Osoby korzysta-
j ce z rozszerzenia testuj  je, dostarczaj c warto ciowych opinii i raportuj c b dy. Je li kod
jest popularny, znajd  si  programi ci pasjonaci, którzy b d  chcieli usprawnia  kod, aby uczy-
ni  go bardziej kompleksowym, stabilnym i zdatnym do wielokrotnego u ytku. Ponadto spra-
wi nam to przyjemno , poniewa  robimy dobry uczynek.
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Dodatkowe informacje
Omówiono ju  wi kszo  wa nych zagadnie . Jednak nadal mamy wiele do sprawdzenia. Za-
nim napiszesz w asne rozszerzenia, wypróbuj istniej ce. Je li rozszerzenie spe nia prawie
wszystkie wymagania, spróbuj skontaktowa  si  z autorem rozszerzenia i podzieli  si  swoimi
pomys ami. Przegl danie istniej cego kodu pomaga sprawdzi  przydatne sztuczki i zasady.
Przegl daj te  od czasu do czasu artyku y wiki i oficjalne fora; dost pnych jest wiele przydat-
nych informacji o tworzeniu rozszerze  i ogólnie programowaniu z wykorzystaniem Yii.
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obraz, 306

skalowanie, 226, 306, 342, 348
odwzorowanie dziedziczenia do pojedynczej tabeli,

187, 191
operacja, 297, 298, 299
optymalizacja, 317, 320, 326

P
pami  podr czna, 58, 311, 326
parser

kodu markdown, 177
URL, 32, 49, Patrz: URL parser
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PEAR, 138, 178, 333, 349, 351
instalowanie, 138

PHP
przypisanie natywne, 14
szablon, Patrz: szablon PHP

PHPUnit, 138, 146, 155, 156
globalne ustawienia, 140
instalowanie, 138
podr cznik, 158

platforma
Kohana, 333, 342, 345, 349
PEAR, Patrz: PEAR
Zend, Patrz: Zend

plik
bootstrap.php, 140
index.php, 336, 359, 362, 363
index-test.php, 359, 362, 363
konfiguracyjny, 19, 29, 96, 169, 364, 367,

370, 375
main.php, 29
natywny, 367
phpunit.xml, 140
protected/config/main.php, 364
przesy anie na serwer, 122, 125, 126
testu, 141
WebTestCase.php, 140
yiilite.php, 304, 305

pole wymagane, 182
polecenie

clean, 241
konsolowe, 238, 241, 371, 372, 373
message, 241
migrate, 241
yiic webapp, 60

portfolio, 74
procedura

obs ugi b du, 273
404, 272

obs ugi zdarzenia, 17, 18, 22, 274
protokó  RFC, 331
przegl darka, 330

emulowanie, 371, 372
przepustowo , 242
przycisk, 152
Purifier, 285

R
raport pokrycia kodu, 138, 156, 157, 158
RBAC, 32, 294, 297, 299, 300

RDBMS, 169
Redis, 309
regu a

bezpiecze stwa, 182, 202
biznesowa, 298
bizRule, 298, 299
domy lna, 54
dost pu, 280
kolejno , 280
parametr domy lny, 54
sparametryzowana, 44

regu a URL, Patrz: URL regu a
rejestr logów, 260
rekord aktywny, 20, 30, 76, 103, 161, 162, 165, 167,

168, 172, 173, 190, 191, 192, 224, 289
implementacja, 187, 191
wydajno , 305, 306

REST, 112
rola, 297, 298, 299

hierarchia, 295
role-based access control, Patrz: RBAC
rozszerzenie, 254

dystrybucja, 256
numer wersji, 255
rejestr zmian, 255
udost pnianie, 256

rozszerzenie Yii, 219

S
selektor CSS, Patrz: CSS selektor
serwer

buforowanie, 305
produkcyjny, 305
Selenium, 138

instalowanie, 139
sieciowy, 32, 37
Zend Server, 309
zmienna, 151

sesja
buforowanie, 309, 310, 311, 316, 317, 320
mechanizm obs ugi, 309
natywna, 307, 309
zamykanie, 310

setter, 13, 14, 225
siatka, 76, 193, 198, 206

niestandardowa, 212
Zii, 200

silnik szablonu, 252, 254
PHP, 250
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skrypt, 92
jQuery, 104
klienta, 32
wewn trzny, 90
wpleciony w kod, 90, 91
wstrzykiwanie po stronie klienta, 282
zewn trzny, 90, 91

skrypt JavaScript, 82
sortowanie, 76, 78, 194, 205, 209
spam, 126
sta a YII_DEBUG, 29
stos, 34, 36

wywo a , 259, 266, 268
strona

statyczna, 52, 64
wczytywana asynchronicznie, 79

stronicowanie, 76, 78, 194
struktura danych

JavaScript, 98
PHP, 98

system plików, 309
szablon, 32, 69, 252

doT, 117
natywne PHP, 250
PHP, 250
silnik, Patrz: silnik szablonu
Smarty, 250, 252, 254
w stylu Prado, 250

szyfrowanie, 31

cie ka
bazowa, 65
wewn trzna, 42

T
tabela car, 190
tablica, 191, 198

asocjacyjna, 35
TDD, 137, 145
technika Test-driven Development, Patrz: TDD
test, 137

automatyczny, 137
czarnej skrzynki, 152
dla modelu Post, 220
funkcjonalny, 138, 152, 153, 156
jednostkowy, 138, 141

konfiguracja, 146, 150

konfiguracja, 223
narz dzia, 140
platformy Yii, 156

Test-driven Development, Patrz: TDD
Textile, 175
token, 292, 293
trasa, 305

komponentu urlManager, 365
URL, Patrz: URL trasa
wewn trzna, 47

tryb konserwacji, 373, 374, 375

U
uk ad, 65, 73

region tre ci, 71, 72
zró nicowanie, 74

URL, 92
adres, Patrz: adres URL
a cuch, 46, 173

parser, 44
regu a, 42

dla stron statycznych, 52
przekazywanie, 55

trasa, 42
UserForm, 22
usuwanie nietrwa e, 220
u ytkownik

autoryzacja, 298
autoryzowany, 279, 281
has o, 287
identyfikator, 15
j zyk preferowany, 38
nazwa, 287
rola, Patrz: rola
sesja, 32

W
walidacja, 166, 175, 177, 182, 185, 187, 202, 306
walidator, 119

CCaptchaValidator, 130
plików CFileValidator, 124
pliku, 126
regu a, 121

warto  skalarna, 35
wiadomo

e-mail, Patrz: e-mail
typu flash, 66, 67
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wideo, 69
widok, 67, 68, 81

cz ciowy, 69, 81
renderowanie, 254

wid et, 32, 85, 86, 92, 136, 194, 236, 238
CAPTCHA, 131
CCaptcha, 130
CListView, 208
do pobierania danych, 133, 135
fabryka, 33
formularza, 133, 135
JavaScript, 82
siatki, 198, 214
skórka, 32
zaznacz wszystko, 152

wiki, 244, 247
WinCache, 309
w a ciwo

class, 30
dataProvider, 203
definiowanie, 13
expression, 281
filter, 203
handled, 23
klasy, 151
lastModified, 331
lastModifiedExpression, 331
pageTitle, 68
publiczna, 64, 240
schemaCachingDuration, 305
sender, 23
sortableAttributes, 209
tylko do odczytu, 14
urlRules, 57

wydajno , 303, 309, 316, 317
po stronie serwera, 306

wyj tek, 26, 31
CHttpException, 28
LyricsFinderHTTPException, 27
niestandardowy, 27

wyra enie regularne, 49, 51, 53, 174
kwantyfikator leniwy, 144

wywo anie zwrotne, 17, 82

X
XCache, 309
Xdebug, 138, 139, 156
XSRF, Patrz: CSRF
XSS, 282, 283

Y
Yeeki, 249
YouTube, 69

Z
zachowanie, 225
zadanie, 297, 298, 299

cron, 371, 372
w tle, 371

zale no , 317, 351
bazy danych, 316
stanu globalnego, 316

zapytanie, 194, 289, 306
SQL, 161, 162, 165, 167, 168, 306, 316, 326

zasoby, 85
zdarzenie, 16, 18, 225

deklarowanie, 17
onBeginRequest, 18
onClick, 104
onEndRequest, 18
onError, 29
onException, 29, 273
onMissingTranslation, 19

Zend, 309, 333, 334, 337
Zend_Loader_Autoloader, 336
Zend_Mail, 334, 335
zmienna

$_GET, 37
$_POST, 37
$_SERVER, 37
superglobalna PHP, 37

znacznik, 92
BBCode, 141
meta, 92

danie
AJAX, 104, 216
delete, 112
get, 112, 114
przechwytywanie, 375
put, 112
typ, 37
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