
Baza danych i ORM



 Projekt – zestaw usług dostępnych pod daną domeną.
 Aplikacja – niezależnie działające programy/serwisy 

(w obrębie pojektu). Zwyczajowo projekt posiada 
dwie aplikacje:
◦ Frontend
◦ Backend

 Moduł – reprezentacja strony lub grupy stron 
mających podobne zadanie/przeznaczenie. 
Przykładowe moduły: główna, artykuły, kontakt, sklep
itp.

 Akcja – możliwa do uruchomienia funkcjonalność. 
Moduły grupują akcje. Przykładowy moduł koszyka 
sklepowego może mieć akcje: dodaj, pokaż, 
zaktualizuj, usuń.



 app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla 
całej aplikacji

 src/ - folder zawiera cały kod PHP aplikacji

 vendor/ - plik zawiera biblioteki i wtyczki 
dodatkowe

 web/ - publicznie dostępne zasoby 
prezentujące aplikację zewnętrznym 
użytkownikom 

Można wybrać sposób zapisu konfiguracji: YML, XML, PHP



 Tutaj trafiają wszystkie statyczne pliki m.in.
◦ Skrypty JS

◦ Grafiki

◦ Arkusze styli

Oraz Front Controler



 AppKernel.php – główny punkt wejściowy 
aplikacji.

 Musi implementować 2 metody:
◦ registerBundles() – zwraca tablicę wszystkich Bundle, 

które są wymagane by aplikacja działała poprawnie,
◦ registerContainerConfiguration() – ładuje pliki 

konfiguracyjne.

 app/config – pliki konfiguracyjne np. 
mechanizmu routingu,

 app/cache – pamięć podręczna aplikacji,

 app/logs – pliki dzienników,

 app/resources – szablony i inne zasoby



 vendor/autoload.php

jego zadaniem jest automatyczne załadowanie wszystkich plików 
aplikacji znajdujących się w katalogu src/

 composer.json

 Schemat nazewnictwa by autoloader działał:



 Bundle – ustrukturalizowany zbiór plików, które implementują zadaną 
funkcjonalność np. BlogBundle, ForumBunde itp.

 Aplikacja składa się z jednego lub wielu Bundle, zdefiniowanych w 
metodzie registerBundles() klasy AppKernel.



 Controller/ - zawiera wszystkie kontrolery Bundle (np. Default)

 DependencyInjection/ - przechowuje pewne klasy dodatkowe 
(nie jest wymagana)

 Resources/config/ - przechowuje całą konfigurację

 Resources/views/ - zawiera template’y uporządkowane według 
nazwy kontrolera (np. Default\index.html.twig)

 Resources/public/ - zawiera zasoby web (grafiki, style css) i 
posiada dowiązanie symboliczne do katalogu web/ poprzez 
zastosowanie komendy assets:install

 Tests/ - zawiera testy wygenerowane dla Bundle





 Role użytkowników
◦ Administrator – zarządza wszystkimi ogłoszeniami i ich 

kategoriami. 
◦ Użytkownik – może przeglądać aktywne ogłoszenia z danych 

kategorii
◦ Zarejestrowany użytkownik – może dodawać nowe ogłoszenia.

 Projekt ma dwie aplikacje: frontend i backend.
 Scenariusze użycia:
◦ Na stronie głównej wyświetlają się użytkownikowi ostatnie 

aktywne ogłoszenia.
◦ Użytkownik może wyświetlić wszystkie ogłoszenia należące do 

danej kategorii.
◦ Użytkownik może kliknąć na ogłoszenie by zobaczyć jego 

szczegóły.
◦ Zarejestrowany użytkownik może dodać nowe ogłoszenie należące 

do danej kategorii.



 Proszę narysować diagram ERD dla 
proponowanej bazy danych dla studenckiego 
systemu ogłoszeń. Proszę uwzględnić, że 
każde ogłoszenie ma jakąś datę ważności, 
kategorię do której należy, oraz użytkownik 
aby dodać lub edytować ogłoszenie musi 
posiadać zarejestrowane konto w systemie.

 Dodatkowo, proszę pamiętać o roli 
administratora.

 Baza danych powinna zostać sprowadzona do 
3 postaci normalnej.



1. Model koncepcyjny

2. YAML

3. Podłączenie modelu do projektu

4. Wygenerowanie schematu

5. Populacja danymi

6. Generowanie modyfikatorów i akcesorów



 Zapoznaj się z wykorzystaniem ORM (doctrine):
http://www.ens.ro/2012/03/27/symfony2-jobeet-

day-3-the-data-model/
i stwórz bazę danych dla systemu ogłoszeń 
studenckich. Następnie wypełnij ją przykładową 
treścią. 
Stwórz w tym celu dwie tablice:
◦ Ad: name, email, phone, description, location, url, 

is_public, is_activated, expires_at, created_at, updated_at
◦ Category: name

Sprawdź, czy został wygenerowany stosowny 
formularz do dodawania ogłoszeń i spróbuj za jego 
pomocą również dodać jakieś dane.

Proszę nie stosować polskich liter i uważać na białe znaki.

http://www.ens.ro/2012/03/27/symfony2-jobeet-day-3-the-data-model/


Category.orm.yml

Ad.orm.yml





 Entity/ - warstwa modelowa

 Resources/views/ - warstwa widoku

 app.php i app_dev.php – główne kontrolery

 Widok oparty jest na wzorcu dekorator.

 http://www.oreilly.com/catalog/hfdesignpat/
chapter/ch03.pdf

http://www.oreilly.com/catalog/hfdesignpat/chapter/ch03.pdf


 Na podstawie http://www.ens.ro/2012/03/31/symfony2-jobeet-day-4-the-
controller-and-the-view/
stwórz layout.html.twig. Usuń z niego sekcje odnośnie:

{% if app.session.hasFlash('notice') %}

<div class="flash_notice">

{{ app.session.flash('notice') }}

</div>

{% endif %}

{% if app.session.hasFlash('error') %}

<div class="flash_error">

{{ app.session.flash('error') }}

</div>

{% endif %}

oraz
<ul>

<li><a href="">About Jobeet</a></li>

<li class="feed"><a href="">Full feed</a></li>

<li><a href="">Jobeet API</a></li>

<li class="last"><a href="">Affiliates</a></li>

</ul>

i dokonaj jego spolszczenia. Pamiętaj o nazewnictwie ścieżek i bundle.

http://www.ens.ro/2012/03/31/symfony2-jobeet-day-4-the-controller-and-the-view/


 Zmodyfikuj szablony show.html.twig, 
edit.html.twig, index.html.twig, new.html.twig
usuwając z nich linie:

{% extends '::base.html.twig' %}

oraz dopisz do ich początku:

{% extends

'EnsStudAdBundle::layout.html.twig' %} 

 Dodaj grafiki i arkuszy styli, modyfikując 
odpowiednio pliki twig show i index.





 Popraw szablon, tak by rezultat był następujący:



 Popraw szablon, tak by rezultat był następujący:


