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 W tym celu korzystając z konsoli wydajemy polecenie:
symfony generate:app backend
Wówczas zostanie stworzona nowa aplikacja dostępna pod 

adresem http://localhost:8080/backend_dev.php/ lub 
http://localhost:8080/backend.php/ w zależności od 
środowiska (deweloperskie, produkcyjne) w jakim chcemy 
aplikację uruchomić. 

 Następnie trzeba wygenerować 2 moduły, które będą 
odpowiedzialne za zarządzanie kolejno dostępnymi 
ogłoszeniami oraz listą kategorii. W tym celu korzystamy z 
opcji generate-admin:

symfony doctrine:generate-admin backend StudAdAd
--module=ad

symfony doctrine:generate-admin backend StudAdCategory
--module=category

 W tym momencie zostały stworzone autonomicznie 
działające moduły, zarządzające bazą ogłoszeń.
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 Efekty swojej pracy można obejrzeć pod adresami:

http://localhost:8080/backend_dev.php/ad

http://localhost:8080/backend_dev.php/category
 Oprócz odpowiedniego kodu php tworzone są w pliku 

apps/backend/config/routing.yml następujące ścieżki dla 
każdego z modułów:

 prefix_path: definiuje prefiks dla stworzonej ścieżki. Przykładowo 
link do strony edycji będzie wyglądał jako /ad/1/edit.

 column: określa która kolumna z tabeli będzie używana jako 
identyfikator obiektu w adresie URL.

 with_wildcard_routes: nie ma potrzeby edytowania ścieżek jeśli 
zostaną stworzone nowe akcje dla interfejsu administratora
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Wybrane funkcjonalności:

 Lista ogłoszeń/kategorii jest podzielona na 
strony.

 Lista ma możliwość sortowania po dowolnych 
polach.

 Lista może być filtrowana po dowolnym 
kryterium.

 Można dodawać, edytować istniejące, oraz 
usuwać ogłoszenia czy kategorie.

 Istnieje możliwość usuwania wpisów hurtowo 
(wystarczy je zaznaczyć).

A to wszystko bez pisania nawet linijki kodu!



 Najpierw kopiujemy dostarczane standardowo dla 
backendu administratora pliki stylów css i obrazki 
(symbolizujące strzałki i inne ikonki) do katalogu /web/ 
poleceniem:

symfony plugin:publish-assets
 Następnie zamieniamy plik 

apps/backend/templates/layout.php wklejając do niego 
kod szablonu dostępny pod adresem:

http://www.tomaszx.pl/materialy/symfony/layout.php.txt
 Dodatkowo zmieniamy domyślną ścieżkę w pliku 

routing.yml tak aby prowadziła do strony głównej 
backendu admina:

I sprawdzamy efekty…
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 Konfiguracja poszczególnych modułów należących do 
backendu administratora odbywa się w plikach:

apps/backend/modules/ad/config/generator.yml
apps/backend/modules/category/config/generator.yml
 Plik konfiguracyjny (klucz config) jest podzielony na 

następujące sekcje:
◦ actions: domyślna konfiguracja dla najważniejszych akcji 

(funkcji)
◦ fields: domyślna konfiguracja dla pól
◦ list: konfiguracja wyświetlania listy
◦ filter: konfiguracja filtrów
◦ form: konfiguracja formularzy edycji i dodawania
◦ edit: ustawienia specyficzne dla strony edycji
◦ new: ustawienia specyficzne dla strony dodania nowej pozycji  



 Nazwa tytułu dla akcji wyświetlania, edycji i tworzenia 
nowych kategorii może być zmieniona korzystając z 
opcji title:

 Wszystkie ciągi znaków zawarte w %% będą 
zamienione na odpowiadające im wartości zawarte w 
odpowiednich kolumnach bazy danych (w tym 
przypadku kolumna name zawiera nazwy kategorii). 

Moduł category Moduł ad

Odśwież stronę i sprawdź efekt dla obu modułów



 Wszystkie strony (do edycji, dodawania, czy wyświetlania 
danych) można nazwać w terminologii symfonii widokami, 
składającymi się z pól. Polem może być kolumna 
zdefiniowana w modelu (tabeli) lub wirtualna kolumna. 

 Za konfiguracje pól odpowiada sekcja fields. Przykładowa 
konfiguracja dla modułu ad może wyglądać następująco:

 Ustawienia pól w sekcji fields będą widoczne na wszystkich 
widokach (wyświetlanie ogłoszeń, dodanie, modyfikacja).

 Można określić inne właściwości pól tylko dla danego widoku 
tworząc w sekcji list, new, edit podsekcję fields.



 Domyślnie wyświetlane są wszystkie kolumny 
zdefiniowane w modelu struktury bazy. Właściwość 
display nadpisuje domyślnie ustawienia odnośnie liczby i 
kolejności wyświetlanych kolumn. 

 Przykładowa konfiguracja dla modułu category może 
wyglądać następująco:

 Znacznik = oznacza przekształcenie nazwy na adres URL.

 Podobnie zmodyfikujmy generator.yml dla modułu ad:



 Domyślnie wszystkie ogłoszenia są prezentowane w stylu 
tabularycznym. Ale w tym przypadku możliwie lepszy będzie 
inny styl – stacked. Wówczas każde ogłoszenie jest 
reprezentowane jako ciąg znaków, którego sekcje są 
definiowane w parametrze params.

 Efekt



 Numer kategorii dobrze byłoby zastąpić jej nazwą. W 
tym celu należy wprowadzić tzw. wirtualną kolumnę 
(nie znajdującą się w modelu). 

 Można by zdefiniować funkcję getCategoryName() w 
klasie BaseStudAdAd. Wówczas wystarczyłoby 
zamiast %%category_id%% użyć wirtualnej kolumny 
%%category_name%%, która jest automatyczne 
powiązana z funkcją getCategoryName().

 Jest to niepotrzebne bo klasa BaseStudAdAd ma już 
funkcję getStudAdCategory() realizującą to samo. 
Zatem wystarczy wprowadzić wirtualną kolumnę o 
nazwie %%stud_ad_category%%.



 Administrator powinien mieć ogłoszenia posortowane 
malejąco względem czasu ich zakończenia. Przydatna 
jest wówczas właściwość sort.

 Ponadto dobrze jest zmniejszyć maksymalną liczbę 
ogłoszeń per strona, ponieważ domyślna liczba 20 jest 
zbyt duża i zaburza czytelność. Odpowiada za to 
właściwość max_per_page. 



 Dana akcja (np. usunięcie) może być wykonane na kilku 
wpisach. W przypadku modułu kategorii tego typu 
funkcjonalność jest niepotrzebna i można ją usunąć:

 Parametr batch_actions określa listę akcji jakie można 
wykonać na danym zbiorze obiektów (ogłoszeń czy 
kategorii). Przyporządkowanie mu pustej tablicy {} usuwa 
domyślne akcje grupowe.

 Domyślnie wszystkie moduły posiadają akcję delete
umożliwiająca usunięcie elementu. Załóżmy, że chcemy 
dla modułu ad dodać jeszcze opcje do wydłużenia 
ważności ogłoszenia o 30 dni. 

 Wszystkie akcje, które się rozpoczynają od znaku 
podkreślenia są akcjami wbudowanymi dostarczanymi 
przez framework.

Dla modułu category



 Dodając nową akcję grupową extend, należy 
zaimplementować metodę executeBatchExtend() w pliku 
apps/backend/modules/ad/actions/actions.class.php

 Wybrane klucze główne znajdują się w zmiennej ids. Dla 
każdego wybranego ogłoszenia wywoływana jest funkcja 
extend(), którą również należy zdefiniować.



 Funkcję extend() należy dopisać do pliku 
lib\model\doctrine\StudAdAd.class.php.

 Rezultat działania funkcji i przyjmowany 
argument nie mają teraz znaczenia, ale mogą 
się przydać innym razem…



 Z każdym wpisem jest powiązana opcja do jego edytowania 
lub usunięcia. W przypadku listy kategorii nie ma potrzeby by 
był widoczny dodatkowy „guzik” Edit ponieważ edycji 
kategorii dokonuje się teraz klikając na jej nazwę. Podobnie 
guzik Delete jest niepotrzebny. Można więc je usunąć:

 Natomiast dla modułu ad zachowajmy istniejące przyciski 
oraz dodajmy przycisk extend (podobnie jak wcześniej):



 Ponadto trzeba stworzyć metodę 
executeListExtend() w pliku

apps/backend/modules/ad/actions/actions.class.
php, aby wprowadzona funkcjonalność mogła 
zadziałać:



 Aby zmienić kolejność pól formularzy 
możemy posłużyć się właściwością display 
tak jak to było w przypadku wyświetlania 
listy. Ponadto w przypadku formularzy, 
właściwość display służy również do 
grupowania funkcjonalności:



 Filtry to właściwie proste formularze. Ich konfiguracja 
(tak jak i poprzednich poznanych elementów) 
sprowadza się do modyfikacji odpowiednich wpisów 
w plikach generator.yml.

 Aby wyłączyć zupełnie filtrowanie należy stworzyć 
właściwość class i nadać jej wartość false.

 Mamy również do dyspozycji znaną właściwość 
display, dzięki czemu możemy zmienić kolejność i 
usunąć niepotrzebne filtry.

 Wyłączmy wszystkie filtry dla modułu kategorii:

 Dla modułu ogłoszeń, ograniczmy liczbę filtrów:


