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O autorze
Allan McGregor posiada certyfikat Magento Certified Developer Plus i od czterech lat pracuje
z Magento. Uzyskaï takĝe certyfikat Linux System Administration wydany przez firmÚ IBM.
SwojÈ przygodÚ z Magento rozpoczÈï jako samodzielny programista, który szukaï najlepszego
narzÚdzia do tworzenia rozwiÈzañ e-commerce’owych. Obecnie pracuje jako gïówny programista Magento w firmie Demac Media (www.demacmedia.com). Allan jest teĝ pasjonatem programowania, stale poszukujÈcym nowych, lepszych technologii i narzÚdzi programistycznych.
W Demac Media Allan wspóïtworzyï rozwiÈzania dla róĝnorodnych klientów. DziÚki temu
zdobyï doĂwiadczenie oraz wiedzÚ, która pozwala mu stawiaÊ czoïa nawet najtrudniejszym
wyzwaniom zwiÈzanym z wykorzystaniem Magento.
W ramach jednego z projektów wewnÚtrznych prowadzonych w Demac Media Allan tworzyï
narzÚdzie Triplecheck.io (http://triplecheck.io) — pionierskÈ usïugÚ, która monitoruje i audytuje poprawnoĂÊ kodu ěródïowego sklepu stworzonego w Magento. Wpisy McGregora moĝna
ĂledziÊ na Twitterze pod adresem: http://www.twitter.com/allanmcgregor.
Praca nad tÈ ksiÈĝkÈ byïa dla mnie ogromnym wyzwaniem, które jednak w peïni siÚ opïaciïo. W trakcie
pisania dowiedziaïem siÚ wielu nowych rzeczy na temat Magento, a takĝe kilku o samym sobie — zarówno o czïowieku, jak i o programiĂcie.
W pierwszej kolejnoĂci chcÚ podziÚkowaÊ mojej wspaniaïej ĝonie za jej bezwarunkowe wsparcie i zrozumienie, które okazuje mi, gdy pracujÚ nad coraz to nowymi projektami.
DziÚkujÚ teĝ Matthew Bertulliemu i Dimitriemu Colomvakosowi, wspóïzaïoĝycielom Demac Media,
za wsparcie, które mi okazywali.
Michael Krietzer i Corey Slavnik, moi przyjaciele i wspóïpracownicy, z wielkÈ ochotÈ poĂwiÚcali swój
wolny czas, aby zredagowaÊ tÚ ksiÈĝkÚ.
Specjalne podziÚkowania kierujÚ do caïej rodziny Demac Media.
To, co udaïo mi siÚ zdobyÊ, osiÈgnÈïem dziÚki Wam.
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ORM i kolekcje danych
Kolekcje i modele to chleb powszedni dla wszystkich programistów, którzy pracujÈ z Magento.
W tym rozdziale opisany zostanie system ORM obecny w Magento. PokaĝÚ takĝe, jak naleĝy
prawidïowo korzystaÊ z kolekcji danych oraz z systemu EAV.
Magento, podobnie jak wiÚkszoĂÊ wspóïczesnych systemów, implementuje system mapowania
obiektowo-relacyjnego (ang. object-relational mapping — ORM).
Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM, O/RM lub mapowanie O/R) w technologiach
informatycznych to technika programowania, w której dane wystÚpujÈce w róĝnych,
niezgodnych formatach przeksztaïcane sÈ na jÚzyki programowania zorientowanego
obiektowo. W ten sposób tworzy siÚ „bazÚ danych wirtualnych obiektów”, której
moĝna uĝywaÊ w konstrukcjach jÚzyka programowania.
W tym rozdziale przedstawione zostanÈ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q modele Magento;
Q struktura modelu danych Magento;
Q EAV i modele EAV;
Q wykorzystanie bezpoĂrednich zapytañ jÚzyka SQL.

W rozdziale wykorzystane zostanÈ równieĝ liczne fragmenty przykïadowego kodu ěródïowego,
na podstawie których ïatwiej bÚdzie zrozumieÊ sposób dziaïania Magento.
Uruchomienie przykïadowych kodów prezentowanych w tym rozdziale wymaga domyĂlnej instalacji
Magento na maszynie VagrantBox lub instalacji Magento z danymi przykïadowymi.
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Dla celów tego rozdziaïu stworzyïem interaktywnÈ konsolÚ Magento (ang. Interactive Magento
Console — IMC), która jest skryptem powïoki zaimplementowanym specjalnie na potrzeby tej
ksiÈĝki. InspiracjÈ dla niej jest przeznaczona dla Ruby interaktywna konsola Ruby (ang. Interactive
Ruby Console — IRC). W celu uruchomienia IMC naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci.
1. ZainstalowaÊ IMC. W tym celu trzeba pobraÊ pliki ěródïowe ze strony:
https://github.com/amacgregor/mdg_imc i rozpakowaÊ je w testowej instalacji
Magento. IMC jest prostym skryptem powïoki Magento, który pozwoli nam
testowaÊ kod w czasie rzeczywistym.
2. Po rozpakowaniu skryptu naleĝy zalogowaÊ siÚ w powïoce maszyny wirtualnej.
3. W kolejnym kroku trzeba przejĂÊ do gïównego folderu Magento. Jeĝeli korzysta siÚ
z domyĂlnej maszyny Vagrant, instalacja jest juĝ w niej obecna. Folderem gïównym
jest /srv/www/ce1720/public_html/, a aby do niego przejĂÊ, naleĝy wpisaÊ w wierszu
poleceñ nastÚpujÈce polecenie:
$ cd /srv/www/ce1720/public_html

4. Na koniec moĝna uruchomiÊ IMC nastÚpujÈcym poleceniem:
$ php shell/imc.php

5. Jeĝeli instalacja przebiegïa poprawnie, nowy wiersz w wierszu poleceñ powinien
zaczynaÊ siÚ symbolem magento >.

Struktura modelu Magento
Jak powiedziano w poprzednim rozdziale, modele danych Magento sïuĝÈ do manipulowania
danymi i ich odczytywania. Warstwa modeli podzielona jest na dwa podstawowe typy: modele
proste i modele EAV.
Q Modele proste. Tego typu implementacje modeli sÈ zwykïymi odwzorowaniami

jednego obiektu na jednÈ tabelÚ, co oznacza, ĝe atrybuty obiektu odpowiadajÈ
kaĝdemu polu oraz strukturze tabeli.
Q Modele encja – atrybut – wartoĂÊ (EAV). W modelach tego rodzaju encje opisuje

siÚ atrybutami o zmiennej liczbie.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe nie wszystkie modele Magento uĝywajÈ systemu ORM lub rozszerzajÈ jego moĝliwoĂci. Obserwatory sÈ doskonaïym przykïadem prostych klas modeli, które to modele nie sÈ odwzorowane na konkretnÈ tabelÚ lub encjÚ bazy danych.

Dodatkowo kaĝdy typ modelu jest ksztaïtowany przez nastÚpujÈce warstwy.
Q Klasa modelu. W niej implementuje siÚ logikÚ biznesowÈ. Modele sïuĝÈ do

manipulowania danymi, lecz nie majÈ bezpoĂredniego dostÚpu do tych danych.
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Q Klasa modelu zasobów. Modele zasobów komunikujÈ siÚ z bazÈ danych w imieniu

modeli. Modele zasobów wykonujÈ wszelkie operacje typu CRUD.
Q Klasa modelu kolekcji. Kaĝdy model danych zawiera klasÚ kolekcji. Kolekcje

sÈ obiektami, które przechowujÈ jednÈ lub wiÚcej instancji modelu Magento.
CRUD oznacza cztery podstawowe operacje na danych w bazie danych: Create (tworzenie), Read (odczyt),
Update (zmiana), Delete (usuwanie).

Modele Magento nie zawierajÈ ĝadnej logiki komunikacji z bazÈ danych — wrÚcz sÈ one niezaleĝne od bazy danych. Odpowiedni kod implementuje siÚ w warstwie modelu zasobów.
DziÚki opisanej konstrukcji Magento moĝe obsïugiwaÊ róĝne rodzaje baz danych i platform.
Wprawdzie na chwilÚ obecnÈ oficjalnie obsïugiwany jest jedynie serwer MySQL, bez trudu
moĝna jednak napisaÊ nowÈ klasÚ zasobu przeznaczonÈ dla nowej bazy danych, która to klasa
nie bÚdzie w ĝaden sposób wpïywaÊ na logikÚ modeli.
Schemat struktury modeli Magento przedstawiono na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1. Schemat struktury modeli Magento

Wykonajmy zatem pewien eksperyment, który bÚdzie polegaï na stworzeniu instancji obiektu produktu i ustawieniu jego wybranych atrybutów. Naleĝy w tym celu wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci.
1. UruchomiÊ interaktywnÈ konsolÚ Magento w gïównym folderze rozwojowej
instalacji narzÚdzia:
php shell/imc.php

2. Pierwszy krok polega na stworzeniu nowej instancji obiektu produktu, do czego
sïuĝy nastÚpujÈce polecenie:
magento> $product = Mage::getModel('catalog/product');
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3. Poniĝszym poleceniem potwierdzimy, ĝe jest to pusta instancja klasy produktu:
magento> echo get_class($product);

4. Jeĝeli wszystko pójdzie dobrze, w konsoli powinien pojawiÊ siÚ nastÚpujÈcy komunikat:
magento> Magento_Catalog_Model_Product

5. Aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej na temat metod klasy, moĝna wykonaÊ polecenie
o poniĝszej treĂci:
magento> print_r(get_class_methods($product));

W efekcie zwrócona zostanie tablica, w której widnieÊ bÚdÈ wszystkie metody udostÚpniane
przez klasÚ. Spróbujmy zatem wykonaÊ poniĝszy fragment kodu ěródïowego, aby zmodyfikowaÊ
cenÚ i nazwÚ produktu:
$product = Mage::getModel('catalog/product')->load(2);
$name
= $product->getName() . '-TEST';
$price = $product->getPrice();
$product->setPrice($price + 15);
$product->setName($name);
$product->save();

W pierwszym wierszu przykïadowego kodu ěródïowego tworzona jest instancja wskazanego
obiektu, po czym odczytywana jest wartoĂÊ atrybutu obiektu, w którym zapisana jest nazwa
produktu. NastÚpnie ustawiana jest cena i nazwa, po czym obiekt zostaje zapisany.
Analiza implementacji klasy produktu Magento Mage_Catalog_Model_Product szybko wykaĝe,
ĝe o ile funkcje getName() i getPrice() sÈ w niej zaimplementowane, o tyle juĝ definicji funkcji
setPrice() i setName() w niej nie ma.
Powstaje zatem kluczowe pytanie: w jakiĝ to magiczny sposób Magento definiuje okreĂlone metody ustawiania i odczytywania danych w obiekcie produktu? Wprawdzie getPrice() i getName()
sÈ jawnie zaimplementowane, jednak nigdzie nie ma definicji metod ustawiajÈcych i odczytujÈcych inne atrybuty produktu, takie jak kolor albo nazwa producenta.

Metody magiczne
Cóĝ, rzeczywiĂcie zdarza siÚ, ĝe dziaïanie systemu ORM Magento ociera siÚ o magiÚ. MówiÈc
bardziej precyzyjnie: w systemie ORM wykorzystuje siÚ jeden z najciekawszych mechanizmów
dostÚpnych w PHP, który umoĝliwia definiowanie metod ustawiajÈcych i odczytujÈcych dane
— mechanizm ten opiera siÚ na magicznej metodzie __call(). DziÚki niej metod Magento
moĝna uĝywaÊ do ustawiania, usuwania, sprawdzania i odczytywania danych.
Gdy podjÚta zostanie próba wywoïania metody, która nie jest zaimplementowana w klasie, PHP
zacznie szukaÊ w klasach rodziców deklaracji tej metody. Jeĝeli odpowiednia funkcja nie zostanie
znaleziona w ĝadnej z klas rodziców, podjÚta zostanie ostatnia próba, która polega na wywoïaniu
metody __call(). Jeĝeli funkcja zostanie znaleziona, Magento (a wïaĂciwie PHP) wywoïa magicznÈ metodÚ i przekaĝe do niej nazwÚ pierwotnie wywoïywanej metody oraz jej argumenty.
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Model Product nie ma zdefiniowanej metody __call(), lecz dziedziczy jÈ z klasy Varien_Object,
która jest klasÈ podstawowÈ dla wszystkich modeli Magento. Drzewo dziedziczenia dla klasy
Mage_Catalog_Model_Product znajduje siÚ na schemacie przedstawionym na rysunku 3.2.

Rysunek 3.2. Drzewo dziedziczenia dla klasy Mage_Catalog_Model_Product
Kaĝdy model Magento dziedziczy po klasie Varien_Object.

Przyjrzyjmy siÚ bliĝej klasie Varien_Object. W tym celu naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci.
1. OtworzyÊ plik folder_gïówny_magento/lib/Varien/Object.php.
2. Klasa Varien_Object ma zdefiniowanÈ metodÚ __call(), a takĝe implementuje dwie
przestarzaïe metody: __set() i __get(). Te dwie ostatnie metody sÈ zastÈpione metodÈ
__call() i dlatego juĝ siÚ ich nie uĝywa.
public function __call($method, $args)
{
switch (substr($method, 0, 3)) {
case 'get' :
//Varien_Profiler::start('GETTER: '.get_class($this).'::'.$method);
$key = $this->_underscore(substr($method,3));
$data = $this->getData($key, isset($args[0]) ? $args[0] : null);
//Varien_Profiler::stop('GETTER: '.get_class($this).'::'.$method);
return $data;
case 'set' :
//Varien_Profiler::start('SETTER: '.get_class($this).'::'.$method);
$key = $this->_underscore(substr($method,3));
$result = $this->setData($key, isset($args[0]) ? $args[0] : null);
//Varien_Profiler::stop('SETTER: '.get_class($this).'::'.$method);
return $result;
case 'uns' :
//Varien_Profiler::start('UNS: '.get_class($this).'::'.$method);
$key = $this->_underscore(substr($method,3));
$result = $this->unsetData($key);
//Varien_Profiler::stop('UNS: '.get_class($this).'::'.$method);
return $result;
case 'has' :
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//Varien_Profiler::start('HAS: '.get_class($this).'::'.$method);
$key = $this->_underscore(substr($method,3));
//Varien_Profiler::stop('HAS: '.get_class($this).'::'.$method);
return isset($this->_data[$key]);
}
throw new Varien_Exception("Invalid method" .
get_class($this)."::".$method."(".print_r($args,1).")");
}

W metodzie __call() znajduje siÚ instrukcja switch, która obsïuguje nie tylko funkcje ustawiania (set) i odczytywania (get) danych, ale równieĝ funkcje unset i has.
Po uruchomieniu debuggera i przeĂledzeniu wywoïañ metody __call() w przykïadowym
fragmencie kodu okaĝe siÚ, ĝe przyjmuje ona dwa argumenty: nazwÚ metody (na przykïad
setName()) oraz argumenty pochodzÈce z wywoïania oryginalnego.
Co ciekawe, Magento próbuje zidentyfikowaÊ typ metody na podstawie pierwszych trzech
liter nazwy metody wywoïywanej. Operacja ta zachodzi w momencie, gdy instrukcja switch
wykonuje funkcjÚ substr():
substr($method, 0, 3)

PierwszÈ czynnoĂciÈ wykonywanÈ w kaĝdym przypadku analizowanym przez instrukcjÚ switch
jest wykonanie funkcji _underscore(), która przyjmuje parametr w postaci reszty znaków nazwy
metody oprócz trzech pierwszych liter. W naszym przykïadzie argumentem dla _underscore()
bÚdzie Name.
Funkcja _underscore() zwraca klucz danych. Klucz ten jest wykorzystywany w kaĝdym przypadku analizowanym przez instrukcjÚ, aby wykonaÊ odpowiednie operacje na danych. IstniejÈ
cztery podstawowe operacje na danych i kaĝda z nich jest wywoïywana w odpowiadajÈcym jej
przypadku instrukcji switch:
Q setData($parameters),
Q getData($parameters),
Q unsetData($parameters),
Q isset($parameters).

Kaĝda z wymienionych funkcji wykonuje odpowiednie dla niej operacje na tablicy danych
klasy Varien_Object. W wiÚkszoĂci przypadków wywoïywana jest magiczna metoda set/get,
która wykonuje odpowiednie czynnoĂci na atrybutach obiektu. Istnieje tylko kilka wyjÈtków
od tej reguïy — na przykïad gdy wymagana jest dodatkowa logika biznesowa, metody ustawiania i odczytywania danych sÈ definiowane jawnie. W naszym przykïadzie takimi metodami
sÈ getName() i getPrice():
public function getPrice()
{
if ($this->_calculatePrice || !$this->getData('price')) {
return $this->getPriceModel()->getPrice($this);
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} else {
return $this->getData('price');
}
}

Nie bÚdziemy siÚ na razie wgïÚbiaÊ w szczegóïy dziaïania funkcji getPrice(). Na jej podstawie
widaÊ jednak wyraěnie, ĝe dla niektórych czÚĂci modelu konieczne moĝe byÊ zaimplementowanie dodatkowej logiki:
public function getName()
{
return $this->_getData('name');
}

Natomiast metoda getName() nie zostaïa jawnie zaimplementowana po to, by realizowaÊ dodatkowÈ logikÚ biznesowÈ, ale po to, by zoptymalizowaÊ dziaïanie kluczowego elementu Magento.
Funkcja getName() klasy Mage_Catalog_Model_Product moĝe byÊ teoretycznie wykonywana setki
razy przy kaĝdym ïadowaniu strony i jest jednÈ z najczÚĂciej uĝywanych w caïym Magento.
W koñcu czym byïaby platforma e-commerce’owa, gdyby nie skupiaïa siÚ na produktach?
Zarówno w interfejsie uĝytkownika, jak i w moduïach wewnÚtrznych funkcja getName() zostanie
prÚdzej czy póěniej wywoïana. Na przykïad jeĝeli ïadujemy stronÚ kategorii z 24 produktami,
oznacza to koniecznoĂÊ wykonania 24 niezaleĝnych wywoïañ funkcji getName() i w kaĝdym z tych
wywoïañ poszukiwana bÚdzie metoda getName() na kaĝdej klasie rodzica; nastÚpnie podjÚta
zostanie próba wykonania magicznej metody __call(). Ostatecznie caïy proces moĝe zajÈÊ dïugie
milisekundy.
Modele zasobów zawierajÈ kompletnÈ logikÚ komunikacji z bazÈ danych i tworzÈ instancje
wymaganych adapterów odczytywania danych i zapisywania ich do odpowiadajÈcych im ěródeï
danych. WróÊmy do przykïadu z produktami i spójrzmy na model zasobów produktów z rysunku 3.3, zlokalizowany w klasie Mage_Catalog_Model_Resource_Product.

Rysunek 3.3. Model zasobów produktów

Modele zasobów wystÚpujÈ w dwóch odmianach: Entity oraz MySQL4. Drugi z nich jest
standardowÈ implementacjÈ relacji jedna tabela – jeden model, natomiast pierwszy jest zdecydowanie bardziej skomplikowany.
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Model EAV
EAV jest skrótowcem sïów entity (encja), attribute (atrybut) i value (wartoĂÊ) i oznacza koncepcjÚ, z której zrozumieniem poczÈtkujÈcy programiĂci Magento majÈ zwykle najwiÚksze
trudnoĂci. Koncepcja EAV jest w Magento doĂÊ powszechnie wykorzystywana, jednak w innych
wspóïczesnych systemach informatycznych spotyka siÚ jÈ stosunkowo rzadko. Poza tym implementacja modelu w Magento sama w sobie jest doĂÊ zïoĝona.
Schemat modelu EAV przedstawiono na rysunku 3.4.

Rysunek 3.4. Schemat modelu EAV

Czym jest model EAV?
Aby zrozumieÊ, czym w ogóle jest model EAV oraz jakÈ funkcjÚ peïni w Magento, trzeba najpierw opisaÊ jego czÚĂci skïadowe.
Q Encja. Encja reprezentuje pojedyncze dane w obiektach Magento — produktach,

klientach, kategoriach i zamówieniach. Kaĝda encja jest przechowywana w bazie
danych i ma unikatowy identyfikator.
Q Atrybut. Atrybut reprezentuje wïaĂciwoĂci obiektów. Poszczególne atrybuty nie sÈ

umieszczane w oddzielnych kolumnach tabeli produktów — wszystkie atrybuty sÈ
przechowywane w odrÚbnych zbiorach tabel.
Q WartoĂÊ. Jak wskazuje nazwa, jest to zwykïa wartoĂÊ skojarzona z okreĂlonym atrybutem.

To wïaĂnie ten wzorzec projektowy stoi za niespotykanÈ elastycznoĂciÈ i niemal nieograniczonymi
moĝliwoĂciami Magento, poniewaĝ dziÚki niemu moĝna dodawaÊ i usuwaÊ nowe wïaĂciwoĂci
bez koniecznoĂci wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie ěródïowym czy szablonach.
Podczas gdy model w ujÚciu Magento moĝna postrzegaÊ jako mechanizm rozrostu bazy danych w pionie (nowe atrybuty dodawane sÈ w postaci nowych wierszy), model tradycyjny powiÚksza bazÚ danych w poziomie (nowe atrybuty oznaczajÈ nowe kolumny), poniewaĝ wiÈĝe
siÚ z koniecznoĂciÈ kaĝdorazowej zmiany w schemacie bazy danych, gdy zachodzi potrzeba
dodania nowego atrybutu.
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Oprócz tego, ĝe model EAV umoĝliwia dokonywanie coraz to nowych zmian w bazie danych,
to równieĝ dziaïa bardziej wydajnie, poniewaĝ przetwarzane sÈ tylko atrybuty niepuste. Nie
trzeba wiÚc rezerwowaÊ dodatkowego miejsca w bazie danych na atrybuty null.
WiÚcej szczegóïowych informacji na temat struktury bazy danych Magento moĝna znaleěÊ na stronie:
www.magereverse.com.

Dodawanie nowego atrybutu produktu jest bardzo proste i sprowadza siÚ do okreĂlenia
w Magento jego typu — moĝe to byÊ kolor, rozmiar, marka i tym podobne. Równie prosta jest
czynnoĂÊ odwrotna, gdy trzeba pozbyÊ siÚ nieuĝywanych atrybutów w modelach produktów
albo klientów.
WiÚcej informacji na temat zarzÈdzania atrybutami moĝna znaleěÊ na stronie: http://www.magentocommerce.
com/knowledge-base/entry/how-do-attributes-work-in-magento.

Magento w wersji Community Edition obecnie obsïuguje osiem róĝnych typów obiektów EAV.
SÈ to:
Q klient,
Q adres klienta,
Q produkty,
Q kategorie produktów,
Q zamówienia,
Q faktury,
Q noty kredytowe,
Q wysyïki.
W Magento Enterprise Edition obsïugiwany jest jeszcze jeden typ — obiekt RMA symbolizujÈcy zlecenie
odbioru stosowane w przypadku zwrotu towarów. Jest on czÚĂciÈ systemu Return Merchandise Authorization (RMA).

ElastycznoĂÊ i szerokie moĝliwoĂci majÈ niestety swojÈ cenÚ — implementacja modelu EAV
sprawia, ĝe dane na temat encji ulegajÈ rozproszeniu w wielu tabelach. Na przykïad dane na
temat samego modelu produktu sÈ przechowywane w okoïo 40 róĝnych tabelach.
Diagram widoczny na rysunku 3.5 prezentuje zaledwie kilka tabel, w których przechowywane
sÈ dane na temat produktów przetwarzanych w Magento.
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Rysunek 3.5. Schemat kilku wybranych tabel, w których przechowywane sÈ dane na temat produktów

KolejnÈ wadÈ stosowania modelu EAV jest to, ĝe odczytywanie duĝych kolekcji obiektów EAV
znaczÈco wpïywa na wydajnoĂÊ systemu, a jednoczeĂnie wymaga tworzenia bardzo skomplikowanych zapytañ do bazy danych. Dane sÈ w tym modelu bardziej pofragmentowane (znajdujÈ siÚ w wielu tabelach), zatem odczytanie pojedynczego rekordu wymaga wykonania co
najmniej kilku zïÈczeñ.
KontynuujÈc nasz przykïad oparty na produktach przechowywanych w Magento, stworzymy
teraz rÚcznie zapytanie, które bÚdzie zwracaÊ rekord pojedynczego produktu.
Prezentowane w dalszej czÚĂci punktu zapytania moĝna wykonywaÊ i zmieniaÊ w narzÚdziu PHPMyAdmin
lub MySQL Workbench. PHPMyAdmin moĝna pobraÊ ze strony: http://www.phpmyadmin.net/, zaĂ MySQL
Workbench jest dostÚpne na witrynie: http://www.mysql.com/products/workbench/.

PierwszÈ tabelÈ, z jakiej bÚdziemy musieli skorzystaÊ, jest catalog_product_entity. Moĝna jÈ
traktowaÊ jako gïównÈ tabelÚ produktów w modelu EAV, poniewaĝ znajdujÈ siÚ w niej najwaĝniejsze atrybuty encji produktów. ZawartoĂÊ tabeli catalog_product_entity przedstawiono
na rysunku 3.6.
ZawartoĂÊ tabeli catalog_product_entity zostanie zwrócona po wykonaniu nastÚpujÈcego
zapytania jÚzyka SQL:
SELECT * FROM 'catalog_product_entity';
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Rysunek 3.6. Fragment zawartoĂci tabeli catalog_product_entity

W tabeli znajdujÈ siÚ opisane niĝej pola.
Q entity_id — unikatowy identyfikator produktu, uĝywany wewnÚtrznie przez Magento.
Q entity_type_id — Magento uĝywa w systemie EAV kilku róĝnych typów, miÚdzy
innymi modeli, produktów, klientów i zamówieñ. DziÚki temu, ĝe kaĝdy z tych
typów ma unikatowy identyfikator, Magento moĝe odczytaÊ ich atrybuty i wartoĂci
z odpowiednich tabel.
Q attribute_set_id — atrybuty produktów moĝna lokalnie grupowaÊ w zbiory
atrybutów. Zbiory atrybutów zapewniajÈ jeszcze dalej idÈcÈ elastycznoĂÊ struktury
produktów, poniewaĝ dziÚki nim produkty mogÈ mieÊ tylko niektóre spoĂród
wszystkich dostÚpnych atrybutów.
Q type_id — w Magento wystÚpuje kilka róĝnych typów produktów: proste,
konfigurowalne, ïÈczone, dostÚpne do pobrania i grupowane. Kaĝdy typ produktu
ma unikatowe ustawienia i funkcje.
Q sku — jednostka magazynowa (ang. Stock Keeping Unit — SKU) to liczba lub kod,
który identyfikuje unikatowy produkt lub artykuï dostÚpny w sklepie do sprzedaĝy.
WartoĂÊ SKU jest definiowana przez uĝytkownika.
Q has_options — wskazuje, czy produkt ma dodatkowe opcje.
Q required_options — wskazuje, czy wymagane sÈ jakieĂ dodatkowe opcje.
Q created_at — data utworzenia wiersza.
Q updated_at — data ostatniej modyfikacji wiersza.
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Znamy juĝ strukturÚ tabeli, która przechowuje encje produktów, a takĝe wiemy, ĝe kaĝdy rekord tej tabeli reprezentuje pojedynczy produkt w sklepie Magento. Nie mamy natomiast
jeszcze wystarczajÈcych informacji na temat samego produktu, oprócz kodu jednostki magazynowej SKU oraz typu produktu.
Gdzie zatem znajdujÈ siÚ pozostaïe atrybuty produktów? I skÈd Magento wie, który atrybut
dotyczy produktu, a który klienta?
BrakujÈce informacje moĝna uzyskaÊ z tabeli eav_attribute — w tym celu naleĝy wykonaÊ
nastÚpujÈce zapytanie SQL:
SELECT * FROM 'eav_attribute';

Wynik zapytania bÚdzie zawieraï nie tylko atrybuty produktów, ale równieĝ atrybuty charakterystyczne dla modelu klienta, modelu zamówienia i im podobnych. Na szczÚĂcie znamy juĝ
klucz, na podstawie którego moĝna wyizolowaÊ atrybuty, jakie nas interesujÈ. Naleĝy w tym
celu wykonaÊ zapytanie w nastÚpujÈcej postaci:
SELECT * FROM 'eav_attribute'
WHERE entity_type_id = 4;

Zapytanie o takiej treĂci nakazuje bazie danych zwrócenie tylko tych atrybutów, dla których
wartoĂÊ w polu entity_type_id odpowiada analogicznemu identyfikatorowi entity_type_id
produktu, czyli ma wartoĂÊ 4. Zanim przejdziemy dalej, warto zapoznaÊ siÚ z najwaĝniejszymi
polami tabeli eav_attribute.
Q attribute_id — unikatowy identyfikator kaĝdego atrybutu; stanowi jednoczeĂnie

klucz gïówny tabeli.
Q entity_type_id — to pole kojarzy kaĝdy atrybut z odpowiednim typem modelu EAV.
Q attribute_code — nazwa lub klucz atrybutu; na podstawie tej wartoĂci magiczne

metody generujÈ metody do odczytywania i ustawiania wartoĂci.
Q backend_model — model wewnÚtrzny, który zarzÈdza ïadowaniem danych z bazy
danych i zapisywaniem ich do niej.
Q backend_type — wskazuje typ wartoĂci zapisywanej w magazynie danych (bazie danych).
Q backend_table — wartoĂÊ w tym polu wskazuje, czy atrybut powinien byÊ
Q
Q
Q
Q

przechowywany w tabeli specjalnej zamiast w domyĂlnych tabelach systemu EAV.
frontend_model — model interfejsu uĝytkownika, odpowiada za generowanie
elementu atrybutu na potrzeby przeglÈdarki internetowej.
frontend_input — analogicznie do modelu interfejsu uĝytkownika wartoĂÊ w tym polu
wskazuje typ pola wejĂciowego, jakie powinno zostaÊ wyĂwietlone przez przeglÈdarkÚ.
frontend_label — w tym polu znajduje siÚ etykieta (nazwa) atrybutu, która
zostanie wyĂwietlona w przeglÈdarce.
source_model — na podstawie modeli ěródïowych atrybuty sÈ wypeïniane
dozwolonymi wartoĂciami. Magento zawiera kilka predefiniowanych modeli
ěródïowych, miÚdzy innymi dla krajów, wartoĂci typu „tak” lub „nie” i im podobnych.
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Odczytywanie danych
Na tym etapie wiemy juĝ, jak pozyskuje siÚ encje produktów oraz ich atrybuty, które dotyczÈ
caïej encji. Czas wiÚc odczytaÊ rzeczywiste dane. Aby nie komplikowaÊ zbytnio przykïadu
(i zapytania), skupimy siÚ na odczytaniu atrybutu, który zawiera nazwÚ produktu.
SkÈd wiadomo, w której tabeli przechowywane sÈ wartoĂci atrybutów? Cóĝ, na szczÚĂcie
w Magento konsekwentnie uĝywa siÚ jasno okreĂlonej konwencji nazewniczej, zgodnie z którÈ
nadaje siÚ odpowiednie nazwy tabelom. Rzut oka na strukturÚ bazy danych wykaĝe, ĝe w bazie
wystÚpuje kilka tabel, których nazwa zaczyna siÚ od przedrostka catalog_product_entity:
Q catalog_product_entity,
Q catalog_product_entity_datetime,
Q catalog_product_entity_decimal,
Q catalog_product_entity_int,
Q catalog_product_entity_text,
Q catalog_product_entity_varchar,
Q catalog_product_entity_gallery,
Q catalog_product_entity_media_gallery,
Q catalog_product_entity_tier_price.

No dobrze, ale skÈd mamy wiedzieÊ, z której tabeli naleĝy uzyskaÊ wartoĂÊ atrybutu wskazujÈcego nazwÚ produktu? Uwaĝny czytelnik na pewno zna juĝ odpowiedě — wystarczy sobie
przypomnieÊ, ĝe w tabeli eav_attribute znajduje siÚ kolumna o nazwie backend_type.
W systemie EAV Magento kaĝdy atrybut jest przechowywany w oddzielnej tabeli, zgodnie
z typem wartoĂci backend_type tego atrybutu. Aby upewniÊ siÚ co do typu wartoĂci nazwy
produktu, wystarczy wykonaÊ zapytanie SQL o nastÚpujÈcej postaci:
SELECT * FROM 'eav_attribute'
WHERE 'entity_type_id' =4 AND 'attribute_code' = 'name';

W wyniku wykonania zapytania okaĝe siÚ, ĝe typem wartoĂci jest varchar oraz ĝe wartoĂci dla
tego atrybutu sÈ przechowywane w tabeli catalog_product_entity_varchar. Spójrzmy na zawartoĂÊ tabeli widocznÈ na rysunku 3.7.
Tabela catalog_product_entity_varchar zawiera szeĂÊ nastÚpujÈcych kolumn.
Q value_id — unikatowy identyfikator wartoĂci, który jest jednoczeĂnie kluczem

gïównym tabeli.
Q entity_type_id — identyfikator typu encji dla tej wartoĂci.
Q attribute_id — klucz obcy, którego wartoĂÊ odnosi siÚ do zawartoĂci tabeli
eav_entity.
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Rysunek 3.7. ZawartoĂÊ tabeli catalog_product_entity_varchar
Q store_id — klucz obcy, który kojarzy wartoĂÊ atrybutu z widokiem sklepu.
Q entity_id — klucz obcy do odpowiedniej tabeli encji. W naszym przykïadzie takÈ
tabelÈ jest catalog_product_entity.
Q value — rzeczywista wartoĂÊ atrybutu, którÈ chcemy uzyskaÊ.
Atrybut moĝna skonfigurowaÊ w taki sposób, aby jego wartoĂÊ byïa wartoĂciÈ globalnÈ, czyli dostÚpnÈ
we wszystkich widokach sklepów, lub teĝ by w kaĝdym widoku sklepu atrybut miaï innÈ wartoĂÊ.

Znamy juĝ wszystkie tabele, w których znajdujÈ siÚ interesujÈce nas informacje na temat produktów. Moĝemy wiÚc napisaÊ docelowe zapytanie:
SELECT p.entity_id AS product_id, var.value AS product_name, p.sku AS product_sku
FROM catalog_product_entity p, eav_attribute eav, catalog_product_entity_varchar var
WHERE p.entity_type_id = eav.entity_type_id
AND var.entity_id = p.entity_id
AND eav.attribute_code = 'name'
AND eav.attribute_id = var.attribute_id

Wynik wykonania zapytania znajduje siÚ na rysunku 3.8.
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Rysunek 3.8. Wynik wykonania zapytania o dane na temat produktów

W wyniku wykonania zapytania zwrócone zostaïy trzy kolumny: product_id, product_name oraz
product_sku. Cofnijmy siÚ zatem o krok, aby zobaczyÊ, jak uzyskaÊ jedynie nazwy produktów
na podstawie SKU. Otóĝ odpowiednie zapytanie jÚzyka SQL musiaïoby siÚ skïadaÊ z piÚciu
wierszy i zwracaïoby wyïÈcznie jednÈ z dwóch danych na temat produktu: wartoĂÊ pola numerycznego (na przykïad cenÚ) z jednej tabeli wartoĂci EAV albo wartoĂÊ tekstowÈ (na przykïad
nazwÚ produktu) z innej tabeli wartoĂci EAV.
Gdyby nie ORM zaimplementowany w Magento, utrzymywanie danych w systemie byïoby
w zasadzie niemoĝliwe. Na szczÚĂcie dziÚki ORM prawdopodobnie nigdy nie trzeba bÚdzie
pisaÊ standardowego kodu SQL, aby odczytywaÊ potrzebne informacje.
Spójrzmy zatem, jak ten sam zestaw danych na temat produktów moĝna uzyskaÊ dziÚki ORM
Magento.
1. W pierwszym kroku trzeba stworzyÊ instancjÚ kolekcji produktów:
$collection = Mage::getModel('catalog/product')->getCollection();

2. NastÚpnie konieczne bÚdzie jawne nakazanie Magento, ĝe wybrany ma zostaÊ atrybut,
który wskazuje nazwÚ produktu:
$collection->addAttributeToSelect('name');
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3. Teraz trzeba posortowaÊ kolekcjÚ wzglÚdem nazw produktów:
$collection->setOrder('name', 'asc');

4. Koñcowy krok polega na zaïadowaniu przez Magento caïej kolekcji:
$collection->load();

5. Wynikiem wykonania opisanych czynnoĂci jest kolekcja wszystkich produktów
przechowywanych w sklepie, uporzÈdkowana wzglÚdem nazwy. PeïnÈ treĂÊ
zapytania jÚzyka SQL moĝna uzyskaÊ po wykonaniu nastÚpujÈcej instrukcji:
echo $collection->getSelect()->__toString();

Ostatecznie w zaledwie trzech wierszach kodu ěródïowego nakazaliĂmy Magento, aby system
odczytaï wszystkie produkty przechowywane w sklepie, wyizolowaï z nich nazwy produktów
i na koniec uporzÈdkowaï je alfabetycznie.
Ostatni wiersz przykïadowego kodu, $collection->getSelect()->__toString(), pozwala programiĂcie podejrzeÊ rzeczywiste zapytanie jÚzyka SQL przetwarzane przez Magento na podstawie wykonanego kodu ěródïowego.

Rzeczywiste zapytanie jÚzyka SQL, które wykona Magento na podstawie przykïadowego kodu,
ma nastÚpujÈcÈ treĂÊ:
SELECT 'e'.*. IF( at_name.value_id >0, at_name.value, at_name_default.value ) AS 'name'
FROM 'catalog_product_entity' AS 'e'
LEFT JOIN 'catalog_product_entity_varchar' AS 'at_name_default' ON ('at_name_default'.
´'entity_id' = 'e'.'entity_id')
AND ('at_name_default'.'attribute_id' = '65')
AND 'at_name_default'.'store_id' =0
LEFT JOIN 'catalog_product_entity_varchar' AS 'at_name' ON ( 'at_name'.'entity_id' =
´'e'.'entity_id' )
AND ('at_name'.'attribute_id' = '65')
AND ('at_name'.'store_id' =1)
ORDER BY 'name' ASC

WidaÊ wiÚc wyraěnie, ĝe ORM i modele EAV sÈ doskonaïymi narzÚdziami, które nie tylko
dajÈ programistom wiele moĝliwoĂci i warunkujÈ elastycznoĂÊ, ale równieĝ pozwalajÈ tworzyÊ
rozwiÈzania zwiÚzïe i czytelne.

Korzystanie z kolekcji Magento
Gdy przyjrzymy siÚ jeszcze raz kodowi ěródïowemu z poprzedniego przykïadu, warto zwróciÊ
uwagÚ, ĝe oprócz stworzenia instancji modelu produktu wywoïana równieĝ zostaïa metoda
getCollection(). Metoda getCollection() naleĝy do klasy Mage_Core_Model_Abstract, co
oznacza, ĝe moĝe jÈ wywoïywaÊ kaĝdy model w Magento.
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Wszystkie kolekcje sÈ dziedziczone po klasie Varien_Data_Collection.

Kolekcja Magento jest w zasadzie modelem, który zawiera inne modele. Dlatego zamiast przechowywaÊ listÚ produktów w tablicy, moĝna uĝyÊ do tego celu kolekcji produktów. Struktura
danych obecna w kolekcji sprzyja grupowaniu modeli, a ponadto kolekcje udostÚpniajÈ specjalne metody, za pomocÈ których moĝna przetwarzaÊ encje przechowywane w kolekcji.
Oto najbardziej przydatne metody udostÚpniane przez kolekcje.
Q addAttributeToSelect — dodaje atrybut do encji w kolekcji. W szczególnoĂci
w wywoïaniu metody moĝna uĝyÊ symbolu wieloznacznego *, aby dodaÊ do encji
wszystkie dostÚpne atrybuty.
Q addFieldToFilter — dodaje pole filtrowania do kolekcji. Wywoïuje siÚ jÈ na zwykïych
modelach, które nie sÈ modelami EAV.
Q addAttributeToFilter — sïuĝy do filtrowania kolekcji encji EAV.
Q addAttributeToSort — sïuĝy do dodawania atrybutu do definicji porzÈdku sortowania.
Q addStoreFilter — pozwala na filtrowanie wzglÚdem sklepu; uwzglÚdnia

dostÚpnoĂÊ produktu w sklepie.
Q addWebsiteFilter — dodaje do kolekcji filtr strony WWW.
Q addCategoryFilter — wskazuje filtr kategorii dla kolekcji produktów.
Q addUrlRewrite — sïuĝy do dodawania przepisanych adresów URL dla produktu.
Q setOrder — ustawia porzÈdek sortowania kolekcji.

SÈ to tylko niektóre spoĂród wszystkich dostÚpnych metod przetwarzania kolekcji. Kaĝda kolekcja
implementuje unikatowe metody, których charakter zaleĝy od rodzaju encji przechowywanych
w kolekcji. Na przykïad kolekcja klientów Mage_Customer_Model_Resource_Customer_Collection
ma zaimplementowanÈ unikatowÈ metodÚ groupByEmail(), która — zgodnie z nazwÈ — grupuje
encje w kolekcji wzglÚdem adresu poczty elektronicznej.
Podobnie jak w poprzednich przykïadach, nadal bÚdziemy opieraÊ siÚ na modelach produktów.
Tym razem skupimy siÚ na kolekcji produktów. Dla przypomnienia na rysunku 3.9 przedstawiono ponownie model dziedziczenia dla klasy Mage_Catalog_Model_Product.

Rysunek 3.9. Drzewo dziedziczenia dla klasy Mage_Catalog_Model_Product
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W celu lepszego zilustrowania sposobu, w jaki moĝna uĝywaÊ kolekcji, weěmiemy pod uwagÚ
nastÚpujÈce standardowe scenariusze dziaïañ na produktach.
1. Uzyskanie kolekcji produktów, które naleĝÈ do okreĂlonej kategorii.
2. Uzyskanie nowych produktów, które pojawiïy siÚ w dniu x lub póěniej.
3. Uzyskanie produktów, które najlepiej siÚ sprzedajÈ.
4. Filtrowanie kolekcji produktów wzglÚdem widocznoĂci produktów.
5. Filtrowanie produktów, którym nie przypisano obrazka.
6. Dodanie wielu kryteriów porzÈdkowania.

Uzyskanie kolekcji produktów,
które naleĝÈ do okreĂlonej kategorii
Pierwszym zadaniem, z jakim próbuje siÚ uporaÊ wiÚkszoĂÊ programistów rozpoczynajÈcych swojÈ
przygodÚ z Magento, jest zaïadowanie kolekcji produktów, które naleĝÈ do okreĂlonej kategorii.
NajczÚĂciej spotkaÊ moĝna rozwiÈzania oparte na wykorzystaniu metod addCategoryFilter()
lub addAttributeToFilter(). Jednak w wiÚkszoĂci przypadków uĝywanych w praktyce zdecydowanie ïatwiej jest zastosowaÊ rozwiÈzanie znacznie prostsze, ale równieĝ nie do koñca intuicyjne w kontekĂcie informacji przedstawionych wczeĂniej w tej ksiÈĝce.
Najprostszy sposób realizacji zadania nie polega wcale na uzyskaniu kolekcji produktów i jej
póěniejszemu filtrowaniu wzglÚdem kategorii, lecz na stworzeniu najpierw instancji interesujÈcej nas kategorii, a nastÚpnie pobraniu z niej kolekcji produktów. Aby przekonaÊ siÚ o skutecznoĂci takiego podejĂcia, w IMC naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈcy fragment kodu:
$category = Mage::getModel('catalog/category')->load(5);
$productCollection = $category->getProductCollection();

W klasie Mage_Catalog_Model_Category zaimplementowana jest metoda getProductCollection().
Warto przeanalizowaÊ kod ěródïowy tej metody:
public function getProductCollection()
{
$collection = Mage::getResourceModel('catalog/product_collection')
->setStoreId($this->getStoreId())
->addCategoryFilter($this);
return $collection;
}

Jak widaÊ, funkcja tworzy jedynie instancjÚ modelu zasobów dla kolekcji produktów, to znaczy jako sklep aktywny ustawia sklep o podanym identyfikatorze, a nastÚpnie przekazuje do
metody addCategoryFilter() bieĝÈcÈ kategoriÚ.
Opisane rozwiÈzanie jest bezpoĂrednim nastÚpstwem decyzji, które miaïy na celu optymalizacjÚ wydajnoĂci Magento i uïatwienie ĝycia programistom korzystajÈcym z tego narzÚdzia.
DziÚki tym decyzjom bowiem kategoria bÚdzie w znakomitej wiÚkszoĂci przypadków dostÚpna
zawsze — w taki lub inny sposób.
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Uzyskanie nowych produktów,
które pojawiïy siÚ w dniu x lub póěniej
Skoro wiadomo juĝ, jak uzyskaÊ kolekcjÚ produktów z danej kategorii, warto sprawdziÊ, czy
moĝliwe jest zastosowanie filtrów na wynikowym zbiorze produktów, aby ostatecznie otrzymaÊ
tylko te, które pasujÈ do zaïoĝonych warunków. W tym konkretnym przykïadzie zadanie bÚdzie
polegaÊ na uzyskaniu wszystkich produktów, które zostaïy dodane nie wczeĂniej niĝ w grudniu
2012 roku. Analogicznie do poprzedniego przykïadu kolekcjÚ produktów moĝna przefiltrowaÊ
na podstawie daty ich stworzenia — w tym celu w IMC naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈcy kod:
// kolekcja produktów z poprzedniego przykáadu
$productCollection->addFieldToFilter('created_at', array('from' => '2012-12-01));

Proste, prawda? Moĝna by nawet dodaÊ kolejny warunek i uzyskaÊ produkty, które zostaïy
dodane w okresie miÚdzy dwiema podanymi datami. Powiedzmy, ĝe konieczne jest odczytanie
rekordów produktów dodanych w grudniu:
$productCollection->addFieldToFilter('created_at', array('from' => '2012-12-01));
$productCollection->addFieldToFilter('created_at', array('to' => '2012-12-30));

Metoda addFieldToFilter Magento obsïuguje warunki opisane w tabeli 3.1.
Tabela 3.1. Warunki obsïugiwane przez metodÚ addFieldToFilter
Kod atrybutu

Warunek SQL

eq

=

neq

!=

like

LIKE

nlike

NOT LIKE

in

IN ()

nin

NOT IN ()

is

IS

notnull

NOT NULL

null

NULL

moreq

>=

gt

>

lt

<

gteq

>=

lteq

<=

Moĝna teĝ stosowaÊ inne rodzaje filtrów. Na przykïad wykonanie poniĝszego kodu w IMC po naïoĝeniu filtra na datÚ utworzenia produktu spowoduje, ĝe zwrócone zostanÈ tylko produkty widoczne:
$productCollection->addAttributeToFilter('visibility', 4);
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visibility jest specjalnym atrybutem, za pomocÈ którego wskazuje siÚ, gdzie produkty majÈ

byÊ widoczne. Atrybut ten moĝe mieÊ nastÚpujÈce wartoĂci:
Q 1 — produkty nie sÈ widoczne pojedynczo.
Q 2 — produkty sÈ widoczne w katalogu.
Q 3 — produkty sÈ widoczne w wynikach wyszukiwania.
Q 4 — produkty sÈ widoczne w katalogach i w wynikach wyszukiwania.

Uzyskanie produktów, które najlepiej siÚ sprzedajÈ
Aby uzyskaÊ listÚ produktów, które najlepiej sprzedajÈ siÚ w danej kategorii, naleĝy wykonaÊ
poïÈczenie z tabelÈ sales_order. Mechanizm odczytywania rekordów bestsellerowych produktów przyda siÚ póěniej do stworzenia specjalnej kategorii produktów albo umieszczenia
takich danych w raportach. W IMC trzeba wykonaÊ nastÚpujÈcy kod:
$category = Mage::getModel('catalog/category')->load(5);
$productCollection = $category->getProductCollection();
$productCollection->getSelect()->join(array('o'=> 'sales_flat_order_item'),
´'main_table.entity_id = o.product_id', array('o.row_total','o.product_id'))
´->group(array('sku'));

Warto przeanalizowaÊ zwïaszcza operacje wykonywane w trzecim wierszu kodu. Metoda
getSelect() jest dziedziczona bezpoĂrednio z klasy Varien_Data_Collection_Db i zwraca
zmiennÈ, w której znajduje siÚ instrukcja Select. Zmienna ta zawiera równieĝ kolekcje, które
udostÚpniajÈ metody odpowiedzialne za definiowanie zïÈczeñ oraz za wykonywanie grupowania bez koniecznoĂci pisania kodu jÚzyka SQL.
Nie jest to jedyny moĝliwy sposób dodawania zïÈczenia do kolekcji. Tak naprawdÚ istnieje
równieĝ inne rozwiÈzanie, o wiele prostsze. Polega ono na wykorzystaniu funkcji joinField().
Nowa wersja kodu, w której wykorzystana zostanie ta funkcja, bÚdzie mieÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
$category = Mage::getModel('catalog/category')->load(5);
$productCollection = $category->getProductCollection();
$productCollection->joinField('o', 'sales_flat_order_item', array('o.row_total',
´'o.product_id'), 'main_table.entity_id = o.product_id')->group(array('sku'));

Filtrowanie kolekcji produktów
wzglÚdem widocznoĂci produktów
To zadanie moĝna wykonaÊ bardzo ïatwo za pomocÈ metody addAttributeToFilter(). Produkty
w Magento sÈ wyposaĝone w systemowy atrybut visibility, który okreĂla ich widocznoĂÊ.
Atrybut visibility moĝe mieÊ jednÈ z czterech wartoĂci liczbowych z przedziaïu od 1 do 4.
W naszym przykïadzie interesuje nas wyïÈcznie pokazywanie produktów, dla których atrybut
widocznoĂci ma wartoĂÊ 4, co oznacza, ĝe produkty te sÈ widoczne zarówno w wynikach wyszukiwania, jak i w katalogu. W IMC naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈcy kod ěródïowy:
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$category = Mage::getModel('catalog/category')->load(5);
$productCollection = $category->getProductCollection();
$productCollection->addAttributeToFilter('visibility', 4);

Gdy widocznoĂÊ produktu zostanie zmieniona, bÚdzie moĝna porównaÊ wynik wykonania kodu
na róĝnych kolekcjach.

Filtrowanie produktów, którym nie przypisano obrazka
Filtrowanie produktów bez przypisanego obrazka przydatne jest miÚdzy innymi wówczas, gdy importuje siÚ dane z zewnÚtrznego systemu, który czasami zawodzi. Podobnie jak we wszystkich wczeĂniejszych przykïadach, równieĝ dla obrazka skojarzonego z produktem istnieje odpowiedni atrybut:
$category = Mage::getModel('catalog/category')->load(5);
$productCollection = $category->getProductCollection();
$productCollection->addAttributeToFilter('small_image',array('notnull'=>'','neq'=>
´'no_selection'));

DziÚki zdefiniowaniu dodatkowego filtra produkty zwrócone w kolekcji wynikowej bÚdÈ mieÊ
skojarzony z nimi maïy obrazek. DomyĂlnie w Magento wystÚpujÈ trzy typy obrazków dla
produktów: miniatury, maïe obrazki small_image oraz obrazki wïaĂciwe. Kaĝdy z tych trzech
typów obrazków jest wykorzystywany w róĝnych czÚĂciach aplikacji. Zatem reguïÚ wyszukiwania produktów moĝna by jeszcze bardziej zawÚziÊ:
$productCollection->addAttributeToFilter('small_image',
´array('notnull'=>'','neq'=>'no_selection'))->addAttributeToFilter('thumbnail,
´array('notnull'=>'','neq'=>'no_selection'))->addAttributeToFilter('image',
´array('notnull'=>'','neq'=>'no_selection'));

Tak skonstruowany kod spowoduje, ĝe zwrócona zostanie kolekcja produktów, dla których
wskazano wszystkie trzy typy obrazków. Moĝna poeksperymentowaÊ na wïasnÈ rÚkÚ i filtrowaÊ
produkty wzglÚdem róĝnych typów obrazków.

Dodanie wielu kryteriów porzÈdkowania
W ostatnim zadaniu uporzÈdkujemy zawartoĂÊ kolekcji najpierw wzglÚdem stanu magazynowego,
a nastÚpnie wzglÚdem ceny — od najwyĝszej do najniĝszej. InformacjÚ o stanie magazynowym
zwróci metoda addStockStatusToSelect(), która jest dostÚpna tylko w modelu zasobów reprezentujÈcym wïaĂnie stan magazynowy. Metoda addStockStatusToSelect() sama wygeneruje
odpowiednie zapytanie jÚzyka SQL, które zwróci kolekcjÚ:
$category = Mage::getModel('catalog/category')->load(5);
$productCollection = $category->getProductCollection();
$select = $productCollection->getSelect();
Mage::getResourceModel('cataloginventory/stock_status')->addStockStatusToSelect
´($select, Mage::app()->getWebsite());
$select->order('salable desc');
$select->order('price asc');
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Zapytanie to spowoduje, ĝe Magento uporzÈdkuje produkty wzglÚdem ich dostÚpnoĂci do
sprzedaĝy (bÚdÈcej wartoĂciÈ logicznÈ — produkt moĝe byÊ dostÚpny w sprzedaĝy lub nie)
oraz wzglÚdem ceny. Jako efekt koñcowy zwrócona zostanie kolekcja produktów uporzÈdkowanych w ten sposób, ĝe na poczÈtku wystÚpowaÊ bÚdÈ produkty dostÚpne w sprzedaĝy uïoĝone
wzglÚdem ceny od najwyĝszej do najniĝszej, a w dalszej kolejnoĂci widnieÊ bÚdÈ produkty
niedostÚpne w sprzedaĝy, takĝe uporzÈdkowane od najdroĝszego do najtañszego.
Warto poeksperymentowaÊ z róĝnymi kombinacjami kryteriów sortowania, aby zobaczyÊ, jak
Magento organizuje i porzÈdkuje kolekcje produktów.

Wykonywanie bezpoĂrednich zapytañ
jÚzyka SQL
Wiemy juĝ, w jaki sposób modele danych Magento oraz system ORM uïatwiajÈ odczytywanie
i zapisywanie danych oraz manipulowanie nimi. Zanim zajmiemy siÚ gïównymi tematami tego
punktu, czyli adapterami baz danych w Magento oraz wykonywaniem bezpoĂrednich zapytañ
jÚzyka SQL, najpierw koniecznie trzeba powiedzieÊ, dlaczego zasadniczo powinno siÚ unikaÊ
stosowania tych technik.
Magento jest systemem niezwykle zïoĝonym, przynajmniej czÚĂciowo sterowanym zdarzeniami,
o czym byïa juĝ mowa w poprzednim rozdziale. Samo zapisanie produktu wyzwala róĝnego
rodzaju zdarzenia, z których kaĝde wykonuje inne zadanie. Zdarzenia nie zajdÈ jednak wówczas,
gdy zmiana danych na temat produktu zostanie wprowadzona bezpoĂrednio przez zapytanie
SQL. Dlatego programiĂci muszÈ pracowaÊ z Magento z niezwykïÈ ostroĝnoĂciÈ i zawsze siÚ
upewniaÊ, czy istnieje wystarczajÈcy powód, by nie korzystaÊ z ORM.
IstniejÈ rzecz jasna okolicznoĂci, w których moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego operowania na bazie
danych jest bardzo przydatna i okazuje siÚ ïatwiejszym sposobem wykonania niektórych zadañ
niĝ wykorzystywanie modeli Magento. Na przykïad aby zmieniÊ globalnie okreĂlony atrybut
produktu albo zmodyfikowaÊ status produktów w kolekcji, moĝna by zaïadowaÊ kolekcjÚ produktów i w pÚtli przejĂÊ przez kaĝdy z nich, wprowadzajÈc w nich wymagane zmiany i zapisujÈc je jednÈ po drugim. W przypadku niewielkiej kolekcji podejĂcie takie jeszcze by siÚ
sprawdziïo, jednak im wiÚkszy bÚdzie rozmiar zbioru danych, tym niĝsza stanie siÚ wydajnoĂÊ
pÚtli przetwarzajÈcej kolekcjÚ. W przypadku wiÚkszych kolekcji wykonanie pÚtli moĝe trwaÊ
nawet dïugie sekundy.
BezpoĂrednie zapytanie jÚzyka SQL zostanie wykonane zdecydowanie szybciej, zwykle w ciÈgu
mniej niĝ jednej sekundy, zaleĝnie od rozmiaru zbioru przetwarzanych danych oraz charakteru
wykonywanego zapytania.
Magento ma zaimplementowane mechanizmy, które odpowiadajÈ za nawiÈzanie poïÈczenia
z bazÈ danych. Odpowiednie metody znajdujÈ siÚ w klasie Mage_Core_Model_Resource i umoĝliwiajÈ nawiÈzanie poïÈczenia jednego z dwóch typów: core_read lub core_write.
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Na poczÈtek stworzymy model zasobu oraz dwa poïÈczenia — jedno do odczytu i drugie do zapisu:
$resource = Mage::getModel('core/resource');
$read = $resource->getConnection('core_read');
$write = $resource->getConnection('core_write');

Nawet gdy trzeba wykonaÊ bezpoĂrednie zapytanie jÚzyka SQL, dziÚki Magento nie trzeba
siÚ martwiÊ o zestawienie poïÈczenia z bazÈ danych — wystarczy tylko stworzyÊ instancjÚ
modelu zasobu i wybraÊ odpowiedni rodzaj poïÈczenia.

Odczyt
Dziaïanie poïÈczenia do odczytu moĝna sprawdziÊ przez wykonanie nastÚpujÈcego kodu ěródïowego:
$resource = Mage::getModel('core/resource');
$read = $resource->getConnection('core_read');
$query = 'SELECT * FROM catalog_product_entity';
$results = $read->fetchAll($query);

Tak skonstruowane zapytanie jest prawidïowe i powinno zwróciÊ wszystkie produkty z tabeli
catalog_product_entity. A co siÚ stanie, gdy ten sam kod spróbujemy uruchomiÊ w instancji Magento, w której nazwy tabel sÈ poprzedzone prefiksem? Albo gdy wraz z kolejnÈ aktualizacjÈ nazwy
tabel Magento ulegnÈ zmianie? Kod ěródïowy w takiej postaci nie jest ani przenoĂny, ani ïatwy
w utrzymaniu. Na szczÚĂcie model zasobu udostÚpnia przydatnÈ metodÚ o nazwie getTableName().
Metoda getTableName() przyjmuje parametr, którym jest nazwa wytwórcza, a nastÚpnie na
podstawie konfiguracji zdefiniowanej w pliku config.xml nie tylko znajduje wïaĂciwÈ tabelÚ,
ale równieĝ od razu sprawdza, czy tabela ta istnieje w bazie danych. W celu wykorzystania
metody getTableName() przykïadowy kod naleĝy zmieniÊ do nastÚpujÈcej postaci:
$resource = Mage::getModel('core/resource');
$read = $resource->getConnection('core_read');
$query = 'SELECT * FROM ' . $resource->getTableName('catalog/product');
$results = $read->fetchAll($query);

W przykïadowym kodzie wykonywana jest równieĝ metoda fetchAll(), która zwraca wszystkie
wiersze wynikowe zapytania umieszczone w tablicy. Nie jest to jednak jedyna uĝywana opcja
— dostÚpne sÈ równieĝ metody fetchCol() i fetchOne(). Poniĝej opisano dziaïanie trzech
wymienionych metod.
Q fetchAll — funkcja zwraca wszystkie wiersze uzyskane w wyniku wykonania
oryginalnego zapytania.
Q fetchOne — funkcja zwraca jedynie wartoĂci z pierwszego wiersza stanowiÈcego
wynik wykonania zapytania.
Q fetchCol — funkcja zwraca wszystkie wiersze uzyskane w wyniku wykonania
zapytania, lecz tylko pierwszÈ kolumnÚ kaĝdego wiersza. Funkcja przydaje siÚ
na przykïad wówczas, gdy wystarczy odczytaÊ pierwszÈ kolumnÚ z unikatowymi
identyfikatorami, takimi jak identyfikatory produktów albo jednostki magazynowe SKU.
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Zapisywanie
Jak wspomniano juĝ wczeĂniej, zapisywanie modelu — produktu, kategorii, klienta i tak dalej
— moĝe trwaÊ w Magento stosunkowo dïugo, ze wzglÚdu na znacznÈ liczbÚ obserwatorów
i zdarzeñ wywoïywanych w tle.
JeĂli jednak zadanie sprowadza siÚ do zapisania zmienionych prostych, statycznych wartoĂci,
dokonanie takiej modyfikacji w obszernych kolekcjach z wykorzystaniem ORM Magento moĝe byÊ czynnoĂciÈ czasochïonnÈ. Zaïóĝmy na przykïad, ĝe wszystkie produkty naleĝy oznaczyÊ
jako niedostÚpne w magazynie. Zamiast wykonywania tej operacji z wykorzystaniem modeli
udostÚpnianych przez Magento albo tworzenia wïasnego skryptu, który bÚdzie iterowaÊ przez
kolejne pozycje kolekcji wszystkich produktów, wystarczy wykonaÊ nastÚpujÈcy przykïadowy
kod ěródïowy:
$resource = Mage::getModel('core/resource');
$read = $resource->getConnection('core_write');
$tablename = $resource->getTableName('cataloginventory/stock_status');
$query = "UPDATE {$tablename} SET 'is_in_stock` = 1";
$write->query($query);

Podsumowanie
W tym rozdziale opisane zostaïy nastÚpujÈce zagadnienia:
Q modele Magento, ich dziedziczenie i przeznaczenie;
Q sposób, w jaki Magento uĝywa modeli zasobów i kolekcji;
Q model EAV oraz jego znaczenie w Magento;
Q sposób dziaïania EAV oraz struktura danych w bazie;
Q model ORM Magento i jego implementacja;
Q sposób korzystania z bezpoĂrednich zapytañ jÚzyka SQL oraz adapterów zasobów

Magento.
Dotychczasowe rozdziaïy miaïy charakter raczej teoretyczny niĝ praktyczny, a ich celem byïo
uĂwiadomienie czytelnikowi stopnia zïoĝonoĂci Magento oraz przedstawienie narzÚdzi i informacji niezbÚdnych w trakcie lektury kolejnych rozdziaïów. W dalszej czÚĂci ksiÈĝki skupimy
siÚ na bardziej praktycznych zagadnieniach i stopniowo zaczniemy tworzyÊ wïasne rozszerzenia,
z wykorzystaniem dotychczas poznanych mechanizmów.
W nastÚpnym rozdziale ubrudzimy sobie nieco dïonie i stworzymy swoje pierwsze rozszerzenie
Magento.
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