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 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.





 Struktura katalogów dla projektu wykorzystującego Symfony jest 
następująca:
◦ apps/ - oddzielny katalog dla każdej aplikacji
 frontend/
 backend/

◦ cache/ - zbuforowana wersja konfiguracji, akcji i template’ów
◦ config/ - pliki konfiguracyjne projektu
◦ data/ - bazy danych: schemat, skrypt do tworzenia, baza SQLite
 sql/

◦ doc/ - dokumentacja projektu
◦ lib/ - dodatkowe klasy i biblioteki współdzielone między projektami
 model/ - model obiektowy danych dla projektu

◦ log/ - logi projektu, serwera, bazy danych
◦ plugins/ - przechowuje zainstalowane wtyczki
◦ test/ - zawiera testy modułowe i funkcjonalne
 bootstrap/
 unit/
 functional/

◦ web/ - publicznie dostępne pliki
 css/
 images/
 js/
 uploads/



 Struktura katalogów dla aplikacji:
apps/
◦ [nazwa aplikacji]/
 config/ - pliki konfiguracyjne w języku YAML (nadpisują ogólne)
 i18n/ - głównie pliki do tłumaczenia interfejsu
 lib/ - klasy i biblioteki specyficzne dla aplikacji
 modules/ - wszystkie moduły zdefiniowane dla aplikacji
 templates/ - globalne szablony dzielone przez wszystkie moduły

 layout.php

 Struktura katalogów dla modułu:
◦ [nazwa modułu]/
 actions/ - zawiera wszystkie akcje zdefiniowane dla modułu

 actions.class.php - dla małych projektów tu są wszystkie akcje

 config/ - pliki konfiguracyjne specyficzne dla modułu
 lib/ - klasy i biblioteki specyficzne dla modułu
 templates/ - zawiera template’y dla odpowiadających im akcjach 

modułu
 indexSuccess.php



 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.symfony-

project.org/jobeet/1_4/Doctrine/en/03
i stwórz bazę danych dla systemu ogłoszeń 
studenckich. Następnie wypełnij ją przykładową 
treścią (wykorzystując mechanizm fixtures). 
Stwórz w tym celu dwie tablice:
◦ StudAdAd: name, category_id, email, phone, description, 

url, token, is_public, is_activated, expires_at.
◦ StudAdCategory: name

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

Uwaga! Stworzony przez Państwa moduł powinien mieć nazwę: ad.
Proszę nie stosować polskich liter i uważać na białe znaki.
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 Zapoznaj się z materiałem dostępnym pod adresem: 
http://www.symfony-
project.org/jobeet/1_4/Doctrine/en/04

oraz zmodyfikuj plik 
apps/frontend/templates/layout.php korzystając z 
http://www.tomaszx.pl/materialy/symfony/layout1.ph
p.txt

 Pobierz oraz dodaj pliki graficzne i style do 
odpowiednio web/images/ i web/css/.

 Zmodyfikuj odpowiednio pliki indexSuccess.php i 
showSuccess.php, aby zawierały odwołania do plików 
styli.

Uwaga! Od sekcji The Template nie wykonuj już żadnych poleceń!
Zapoznaj się wyłącznie z jej treścią i funkcjonalnością.
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