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ိမေတ်ဆက်

Laravel ဟာ လူကြကိုက်များ ထင်ရှားနေDတဲ့  PHP Framework တစ်ခုပါ။ Laravel ရဲ့ ကျစ်လစ်ရှင်းလင်းတဲ့
ဖဲွ့စည်းပံုနေRကာင့် ဒီ  Framework ကိုသုံးပြပီး ကုဒ်နေတွနေရးရတာ နှစ်လုိနေပျာ်ရွှင်ဖွယ် နေကာင်းပါတယ်။ အရင်
က  PHP  ကုဒ်လ့ုိ  နေ\ပာလုိက်ရင်  ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြပီး  ဖတ်ရခက်တဲ့  ကုဒ်နေတွကို  နေ\ပး\မင်Rကနေပမယ့်၊  အခု
နေDာက်ပုိင်းမှာနေတာ့  PHP Language  ကိုယ်တိုင်ရဲ့  တိုးတက်မှုနေတွDဲ့အတူ  Laravel  ကို  အသံုးများလာမှု
နေRကာင့် PHP ကုဒ်ဆိုတာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်Dဲ့ ဖတ်ရှုDားလည်ရ လွယ်ကူတဲ့ကုဒ်နေတွ \ဖစ်နေDပါပြပီ။

Laravel  ရဲ့  အဓိကအားသာချက်ကနေတာ့  နေလ့လာရလွယ်ကူ\ခင်း  \ဖစ်ပါတယ်။  \ပည့်စုံရှင်းလင်းတဲ့
Documentation  ရိှတယ်။  အနေ\ခခံကနေD  အဆင့်\မင့်ထိ  ဗီွဒီယုိသင်ခD်းစာနေတွ  စုံတယ်။  ဒါတင်မက
\မD်မာဘာသာDဲ့  စာအုပ်နေတွလည်း  ရှိနေDပါတယ်။  သင်တD်းနေတွလည်း  အများအ\ပား  ရှိနေDပါတယ်။  ဒီ
စာအုပ်ကလည်း  အ့ဲဒီလုိ  ပံုစံစုံရှိနေDတဲ့  နေလ့လာစရာများထဲက  စာဖတ်သူများအတွက်  အသံုးဝင်တဲ့
နေDာက်ထပ် နေလ့လာစရာတစ်ခု \ဖစ်လိမ့်မယ်လ့ုိ နေမeာ်လင့်ပါတယ်။

ဒီစာအုပ်ကို  ဖတ်တဲ့သူဟာ  PHP  အနေ\ခခရံှိထားပြပီး  \ဖစ်ဖ့ုိလုိပါတယ်။  ဒီစာအုပ်ထဲက  ကုဒ်DမူDာနေတွကို
လုိက်လုပ်နိုင်ဖ့ုိအတွက်  စာဖတ်သူရဲ့  စက်ထဲမှာ  PHP  ကုဒ်နေတွ  နေရးလ့ုိ/စမ်းလုိ့  ရနိုင်တဲ့  Development
Environment တစ်ခု အသင့်ရှိနေDပြပီးလည်း \ဖစ်ဖ့ုိလုိပါတယ်။ အသင့်မရှိနေသးရင် နေအာက်မှာနေဖာ်\ပထားတဲ့
Link ကနေD PHP Development Environment တည်နေဆာက်ပုံ ဗီွဒီယုိ သင်ခD်းစာကို မ\ဖစ်မနေDRကည့်ပြပီး
လုိက်လုပ်ထားဖ့ုိ လုိအပ်ပါလိမ့်မယ်။

- https://www.facebook.com/watch/?v=2994956967228569

https://www.facebook.com/watch/?v=2994956967228569
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အခန်း (၁) – PHP OOP

Laravel ကို ကျင်ကျင်လည်လည် အသုံး\ပုနိုင်ဖ့ုိအတွက် PHP OOP နေရးထံုးနေတွကို နေကျညက်ထားဖ့ုိ လုိပါ
တယ်။  ဒါနေRကာင့်  ပထမဦးဆုံးအနေDDဲ့  PHP  OOP  နေရးထံုးကို  \ပD်နေနwးRကပါမယ်။  အစအဆုံး\ပD်နေ\ပာမှာ
နေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  နေလ့လာဖူးပြပီးသားလ့ုိ  သနေဘာထားပြပီး  မ\ဖစ်မနေD  \ပD်Rကည့်သင့်တာနေလးနေတွကို
နေ\ပာသွားမှာပါ။ နေပးထားတဲ့ ကုဒ်DမူDာကို နေလ့လာRကည့်ပါ။

<?php
class Animal
{
    public $name;
}

$dog = new Animal;
$dog->name = "Bobby";
echo $dog->name; // Bobby

$dog->legs = 4;
echo $dog->legs; // 4

ဒါဟာ သတိ\ပုစရာအချ ို ့ပါတဲ့  အနေ\ခခံအကျဆုံး  PHP OOP  ကုဒ်ပါ။  ပထမဆုံး  Naming  Convention
ကနေDစ နေ\ပာပါမယ်။  Programming မှာ အမည်နေတွနေပးRကတဲ့အခါ  snake_case, camelCase Dဲ့
CapitalCase ဆိုပြပီး  Dည်းလမ်း  (၃)  မျ ို းကို  သံုးRကနေလ့ရှိပါတယ်။  Class  Name  နေတွ  နေပးတဲ့အခါ
CapitalCase Dဲ့နေပးရပါတယ်။ ဥပမာ - MathHelper, PostController, ViewModel စ
သ\ဖင့်။  တစ်\ခားနေရးDည်းနေတွ  သံုးရင်လည်းရနေပမယ့်  အများကစံထားပြပီး  CapitalCase ကို  သံုးတဲ့
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အတွက် ကျွD်နေတာတ်ို့ကလည်း Class Name နေတွ နေပးတိုင်းမှာ CapitalCase ကိုပဲ သံုးပြပီး နေပးRကရမှာ
\ဖစ်ပါတယ်။ 

Property  နေတွ  Method  နေတွကိုနေတာ့  camelCase Dဲ့  နေပးရပါတယ်။  ဥပမာ  -  firstName,
sayHello, saveUser စသ\ဖင့်။ camelCase က CapitalCase Dဲ့ အတူတူပါပဲ၊ နေရှ့ဆုံးစာလံုး
ကို အနေသးDဲ့နေရးတာ တစ်ခုပဲ ကွာသွားတာပါ။

Variable  Name  နေတွအတွက်နေတာ့  snake_case ကို  သံုးပါတယ်။  Database  Name  နေတွ၊  Table
Name  နေတွDဲ့  Column  Name  နေတွကိုလည်း  snake_case ပဲ  သံုးRကပါတယ်။  ဥပမာ  -
category_id, created_on, updated_on စသ\ဖင့်။

ဒါ  အ	ရးကြကီးပါတယ်။  Laravel  က  Convention Over Configuration  လ့ုိနေခါ်တဲ့  Dည်းစDစ်တစ်မျ ို းကို
သံုးပါတယ်။ လုိရင်းက၊ အမည်ကိုမှD်နေအာင်နေပးရင် တစ်ချ ို ့အလုပ်နေတွကို သ့ူအလိုအနေလeာက် အလုပ်လုပ်
နေပးနိုင်တဲ့စDစ် မျ ို းပါ။ ဒါနေRကာင့် အမည်နေပးတာသာ မှD်မယ်ဆိုရင် အကုD်လံုးကို ကိုယ်တိုင်လုိက် နေရးနေD
စရာ မလုိဘဲ Framework က အလုိအနေလeာက် လုပ်နေပးသွားနိုင်တာနေတွ ရှိပါတယ်။ အမည်နေပးပံု Naming
Convention Dဲ့ပတ်သက်ပြပီး အခုလုိ အနှစ်ချုပ် မှတ်ထားပါ။

1. Class Name နေတွအတွက် CapitalCase ကိုသံုးရပါတယ်။
2. Method Name နေတွ Property Name နေတွအတွက် camelCase ကိုသုံးရပါတယ်။
3. Variable နေတွ Database, Table, Column Name နေတွအတွက် snake_case သံုးပါတယ်။

ဆက်လက်ပြပီး၊ အနေပါ်က နေပးထားတဲ့ ကုဒ်DမူDာကို \ပD်Rကည့်ပါ။ Animal Class မှာ $name Property
ပါဝင်ပါတယ်။  public Modifier  ကို အသံုး\ပု နေRကညာထားပါတယ်။  Animal Class  ကို အသံုး\ပုပြပီး
$dog Object ကို တည်နေဆာက်တဲ့အခါ $dog Object မှာ $name Property ပါဝင်သွားပါတယ်။ DမူDာ
အနေDDဲ့  $name Property  အတွက်တD်ဖုိးသတ်မှတ်ပြပီး \ပD်လည်အသံုး\ပု\ပ ထားပါတယ်။ ထူး\ခားချက်
အနေDDဲ့ PHP မှာ Object ရဲ့ Property နေတွ Method နေတွကို Access လုပ်ဖို့အတွက် Operator အ\ဖစ် Dot
ကို မသုံးပဲ Dart (မeားသနေက~တ -> ) ကို အသံုး\ပု\ခင်းပဲ\ဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - တစ်\ခား Language အများ
စုမှာ  dog.name လ့ုိ  နေရးနိုင်နေပမယ့်  PHP  မှာနေတာ့  $dog->name လ့ုိ  နေရးရပါတယ်။  နေDာက်ထပ်
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ထူး\ခားချက်ကနေတာ့ မူလ Object တည်နေဆာက်စဉ်မှာ မပါဝင်တဲ့ Property ကိုလည်း တိုက်ရိုက် အသံုး\ပု
နိုင်နေRကာင်း  $legs Property  Dဲ့  DမူDာ\ပနေပးထားပါတယ်။  Dည်းDည်းပုိ\ပည့်စုံသွားနေအာင်  ထပ်\ဖည့်
Rကည့်ပါမယ်။

<?php

class Animal
{
    private $name;
    public function __construct($name)
    {
        $this->name = $name;
    }

    public function sayName()
    {
        return "Hello, my name is $this->name";
    }

    static function info()
    {
        return "Animal class";
    }
}

$dog = new Animal("Bobby");
echo $dog->sayName();       // Hello, my name is Bobby

ကျD်တာနေတွ မနေ\ပာခင် ဟိုးထိပ်ဆုံးက  <?php ကုဒ်အဖွင့်သနေက~တအနေRကာင်း အရင်နေ\ပာပါမယ်။ ပံုမှD်
အား\ဖင့် PHP ကုဒ်နေတွကို <?php အဖွင့်Dဲ့ ?> အပိတ်Rကားထဲမှာ နေရးရနေလ့ရှိပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် လက်ရှိ
ကုဒ်ဖုိင်ထဲမှာ   PHP   ကုဒ်နေတွချည်းပဲ ပါတယ်ဆိုရင်   (HTML   နေတွဘာနေတွDဲ့  နေရာမနေရးဘူးဆိုရင်  )   အပိတ်   ?>  
က ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ မထည့်တာပိုနေကာင်းပါတယ်။ မထည့်တာ ပုိနေကာင်းတယ်လ့ုိပဲ မှတ်ထားနေပးပါ၊
အနေRကာင်းရင်းကိုနေတာ့ နေပရှည်မှာစိုးလ့ုိ ထည့်မနေ\ပာနေတာ့ပါဘူး။

နေရးထားတဲ့ကုဒ်ကိုနေလ့လာRကည့်ရင် $name Property က private \ဖစ်သွားပါပြပီ။ ဒါနေRကာင့် ဒီ Class
ထဲမှာပဲ  သံုးလ့ုိရနေတာ့မှာပါ။  အ\ပင်ကနေD  ယူသံုးလုိ့  မရနေတာ့ပါဘူး။  ထူး\ခားချက်အနေDDဲ့  Constructor
ပါသွားပါပြပီ။ နေရှ့ ဆုံးက Underscore (၂)  ခုDဲ့စတဲ့  __construct() ဆိုတဲ့  Method  ဟာ PHP Class
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နေတွအတွက် Constructor \ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် Object တည်နေဆာက်တဲ့အခါတိုင်း ဒီ Method အလုပ်
လုပ်သွားမှာ \ဖစ်ပါတယ်။  Constructor  Method  က  $name Parameter  ထည့်သွင်း  နေRကညာထားလ့ုိ
Object တည်နေဆာက်ရင် $name နေပးပြပီးနေတာ့မှပဲ နေဆာက်လ့ုိရနေတာ့မှာပါ။

ဆက်လက်ပြပီး  Property  နေတွ  Method  နေတွကို  Class  အတွင်းထဲမှာ  ယူသံုးဖ့ုိအတွက်  $this ကနေD
တစ်ဆင့် အသုံး\ပုရတာကိုလည်း သတိ\ပုပါ။ ကျD်တာနေတွကိနုေတာ့ စာDဲ့နေရးပြပီး ရှင်းနေDရင် ပုိရှုပ်ပါတယ်။
အနေပါ်ကDမူDာမှာ နေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို တုိက်ရိုက် ဖတ်ပြပီးနေတာ့သာ နေလ့လာRကည့်လိုက်ပါ။

DမူDာမှာ  static Method  တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။  static Property  နေတွ  static Method
နေတွကိုနေတာ့  Object  ကနေDတစ်ဆင့် သွားစရာမလုိဘဲ  Class Name ကနေD တိုက်ရိုက်နေခါ်ယူ အသံုး\ပုလ့ုိ
ရပါတယ်။ ဒီလုိအသံုး\ပုနိုင်ဖ့ုိအတွက် Scope Resolution Operator (::) ကို သံုးရပါတယ်။ ဥပမာ -

echo Animal::info();    // Animal class

Property  နေတွ  Method နေတွ နေRကညာတဲ့အခါ  public, private, protected, static စ
သ\ဖင့်  Access Control Modifier  နေတွ မပါဘဲလည်း နေRကညာလို့ရပါတယ်။  Access Control Modifier
နေတွ မပါရင်နေတာ့ Default က public \ဖစ်ပါတယ်။ Inheritance နေရးထံုးကို ဆက်လက်နေဖာ်\ပပါမယ်။

class Dog extends Animal
{
    //
}

$bobby = new Dog("Bobby");
echo $bobby->sayName();       // Hello, my name is Bobby

ဒီနေDရာမှာနေတာ့  \မင်သာတဲ့ထူး\ခားချက်  မရှိပါဘူး။  OOP Language  အများစု  Dည်းတူ  extends ကို
အသုံး\ပုပြပီး  Inherit  လုပ်လ့ုိရပါတယ်။ DမူDာမှာ  Dog Class  ဟာ Animal ကို  Inherit  လုပ်တဲ့အတွက်
Animal Class  ရဲ့  လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွကို  ဆက်ခရံရှိနေDတယ်ဆိုတာကို  နေတွ့ရမှာပဲ  \ဖစ်ပါတယ်။  PHP
မှာ Multiple Inheritance မရတာကိုနေတာ့ ထည့်သွင်းမှတ်သားသင့်ပါတယ်။
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Interfaces
Laravel  ကုဒ်နေတွကို  Dားလည်ဖ့ုိအတွက်  Interface  ရဲ့  သနေဘာသဘာဝကို  သိရှိထားဖို့ဟာလည်း  မ\ဖစ်
မနေD လုိအပ်ချက်\ဖစ်ပါတယ်။ ဒီကုဒ်ကို နေလ့လာRကည့်ပါ။

class Fox
{
    public function run()
    {
        return "The fox is running";
    }
}

class Wolf
{
    public function run()
    {
        return "The wolf is running";
    }
}

function app(Fox $fox)
{
    echo $fox->run();
}

app(new Fox);       // The fox is running
app(new Wolf);      // Error: must be Fox, Wolf given

DမူDာမှာ Fox Dဲ့ Wolf ဆိုပြပီး Class နှစ်ခုရှိပါတယ်။ app() Function က Fox Object ကို Parameter
နေအDဲ့  လက်ခံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။  ဒါနေRကာင့်  Fox Object  ကို  နေပးပြပီးနေခါ်တဲ့အခါ  အလုပ်လုပ်နေပးမယ့်၊
Wolf Object  ကိုနေပးပြပီး နေခါ်တဲ့အခါ အလုပ်မလုပ်နေတာ့တာကို နေတွ့ရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ နေသချာRကည့်ရင်
Fox Dဲ့  Wolf ဟာ  အလုပ်လုပ်ပံု  အတတူူပါပဲ။  ဒီလုိမျ ို း  အမျ ို းအစားမတူနေပမယ့်  အလုပ်လုပ်ပံုတူတဲ့
Object နေတွကို ဖလှယ်အသံုး\ပုနိုင်ဖ့ုိ Interface ကို အသံုး\ပုရ\ခင်း \ဖစ်ပါတယ်။ ဒီကုဒ်ကို Interface တစ်
ခုခံပြပီး အခုလုိ \ပင်နေရးRကည့်ပါ။
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interface Dog
{
    public function run();
}

class Fox implements Dog
{
    public function run()
    {
        return "The fox is running";
    }
}

class Wolf implements Dog
{
    public function run()
    {
        return "The wolf is running";
    }
}

function app(Dog $dog)
{
    echo $dog->run();
}

app(new Fox);       // The fox is running
app(new Wolf);      // The wolf is running

DမူDာမှာ Dog Interface ပါဝင်သွားပြပီး Fox Dဲ့ Wolf နှစ်ခုစလံုးက Dog ကို Implement လုပ်ထားRကပါ
တယ်။ ဒါနေRကာင့် Fox Dဲ့  Wolf ဟာ အမျ ို းအစားမတူနေပမယ့် မူလဇစ်\မစ်တူသွားRကပါပြပီ။ Interface ဆို
တာ  တစ်ကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့  ကုဒ်နေတွ  မပါပါဘူး။  နေRကညာချက်နေတွပဲ  ပါပါတယ်။  ဒါနေRကာင့်  Dog
Interface  မှာ  public function run() ကို  နေRကညာယံုပဲ နေRကညာထားပါတယ်။ ဒီလုိနေRကညာ
ထားတဲ့ အတွက် သူကို Implement လုပ်ထားRကတဲ့ Fox Dဲ့ Wolf တို့က  run() အတွက် ကုဒ်ကို မ\ဖစ်
မနေDနေရးနေပးရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ မနေရးရင် Error တက်ပါတယ်။

ဆက်နေလ့လာRကည့်လိုက်ရင်  app() Function  က  Dog Object  ကို  လက်ခံတာ \ဖစ်သွားပါပြပီ။  Dog
Interface  ကနေDနေတာ့  Object  နေဆာက်လ့ုိ မရပါဘူး။ ဒါနေပမယ့်သ့ူကို  Implement လုပ်ထားတဲ့  Fox တို့
Wolf တို့ကနေD  Object  နေဆာက်ပြပီး  အသုံး\ပုတဲ့အခါ  Object  အမျ ို းအစား  မတူနေပမယ့်  အနေ\ခခံတူလ့ုိ
အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို နေတွ့ ရမှာပဲ \ဖစ်ပါတယ်။
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Interface Dဲ့ သနေဘာသဘာဝ ဆင်တာကနေတာ့ Abstract Class \ဖစ်ပါတယ်။ ကွာသွားတာက Interface
မှာ နေRကညာချက်နေတွပဲ ရှရိပြပီး  Abstract Class ကနေတာ့ နေRကညာချက်နေရာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကုဒ်ပါ နှစ်မျ ို း
လံုး ပါလုိ့ရတာပါ။ DမူDာထည့်မ\ပနေတာ့ပါဘူး။ လုိ - တို - ရှင်း ဆိုတဲ့အတိုင်း မ\ဖစ်မနေDလိုတာကိုပဲ နေရ�းပြပီး
နေ\ပာချင်လုိ့ပါ။ အထက်က  Interface  ကုဒ်ကို  Dားလည်မယ်ဆိုရင်  Laravel  ကို  နေရှ့ဆက်နေလ့လာတဲ့အခါ
ကိုယ့်အတွက် အများကြကီး အနေထာက်အကူ\ဖစ်နေစမယ်ပါလိမ့်မယ်။

Traits
PHP OOP  မှာ  Trait  လ့ုိနေခါ်တဲ့  နေရးထံုးတစ်မျ ို းလည်း ရှိပါနေသးတယ်။ ဒါလည်းပဲ  Laravel  ကုဒ်နေတွကို
Dားလည်ဖုိ့အတွက် သိရှိထားဖ့ုိ လုိအပ်တဲ့  နေရထံုး\ဖစ်ပါတယ်။ လုိရင်းကနေတာ့ တစ်ချ ို ့  ထပ်ခါထပ်ခါ \ပD်
နေရးရနေလရ့ှိတဲ့ ကုဒ်နေတွကို နေရးစရာမလိုနေတာ့ပဲ နေခါ်သံုးနိုင်နေစတဲ့ နေရးDည်းပါ။ ဥပမာ - 

trait BasicCalculation
{
    public function add($a, $b)
    {
        return $a + $b;
    }
}

class Math
{
    use BasicCalculation;
    public $PI = 3.14;
    public function circleArea($r)
    {
        return $this->PI * $r * $r;
    }
}

$math = new Math;
echo $math->add(1, 2);       // 3

DမူDာမှာ BasicCalculation အမည်Dဲ့ Trait တစ်ခုနေRကညာထားပြပီး သ့ူထဲမှာ add() Function ပါ
ပါတယ်။  Math  Class  က  use  BasicCalculation ဆိုပြပီး  အ့ဲဒီ  Trait  ကို  နေခါ်သံုးလိုက်တဲ့အခါ
BasicCalculation မှာ နေရးထားတဲ့ လုပ်နေဆာင်ချက်ကို Math Class က ရရှိသွား\ခင်းပဲ \ဖစ်ပါတယ်။
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OOP  အနေRကာင်းနေ\ပာတဲ့အခါ တစ်ကယ်နေတာ့  အခုနေဖာ်\ပခဲ့တဲ့  နေရးထံုးလုိ ကိစ္စမျ ို းနေတွက လွယ်ပါတယ်။
တစ်ကယ့် အနှစ်သာရကို နေလ့လာချင်ရင် SOLID လုိ Design Principle နေတွ Factory Pattern, Singleton
Pattern, Adapter Pattern, Facade Pattern  စသ\ဖင့်  Design Pattern  နေတွကို  ဆက်နေလ့လာရမှာပါ။
ကျယ်\ပD့်ပြပီး Dက်Dဲတဲ့ အနေRကာင်းအရာနေတွ \ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေတွသိထားရင် Laravel ကို နေလ့လာတဲ့နေDရာ
မှာသာမက ကိုယ့်ရဲ့ ကုဒ်နေရးသားမှုကဏ္ဍအားလံုးမှာ \ပု\ပင်ထိမ်းသိမ်းရလွယ်ကူပြပီး အဆင့်\မင့်တဲ့ ကုဒ်နေတွ
ကို  နေရးသားနိုင်မှာပါ။  ဒါနေပမယ့် ဒါနေတွကို  မ\ဖစ်မနေDသိထားမှ  Laravel  ကို  ဆက်လုပ်လ့ုိရတာမျ ို းနေတာ့
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် ဒီစာအုပ်မှာနေတာ့ အ့ဲဒီအနေRကာင်းနေတွ အကျယ်မချဲ့ပါဘူး။ ဆက်လက်နေလ့လာလုိ
ရင် နေအာက်မှာနေပးထားတဲ့ လိပ်စာက ကုဒ်DမူDာနေတွကနေDတစ်ဆင့် နေလ့လာလ့ုိ ရပါတယ်။

- https://github.com/eimg/design-patterns-php

https://github.com/eimg/design-patterns-php
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အခန်း (၂) – Namespaces

PHP မှာ Function Name နေတွ Class Name နေတွ တရူင် လက်မခံပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် ဒီကုဒ်ကို စမ်းRကည့်
ရင် Error \ဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

// math.php
function add($a, $b) {

return $a + $b;
}

// calc.php
function add($nums) {

return array_sum($nums);
}

// app.php
include("math.php");
include("calc.php"); // Error: Cannot redeclare add

echo add(1, 2); // Which add()? math.php or calc.php?

DမူDာအရ  math.php ထဲမှာ  add() Function  ရှိနေDပြပီး၊  calc.php ထဲမှာလည်း  add() အမည်Dဲ့
Function  ရိှနေDပါတယ်။  ဒါနေRကာင့်  ဒီဖုိင်နှစ်ခုလံုးကို  Include  လုပ်ပြပီး  သံုးဖို့ကြကိုးစားတဲ့အခါ  Function
အမည်တူ နှစ်ခု တိုက်နေDပြပီး Error တက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ\ပဿDာကို Namespace နေရးထံုးDဲ့ နေ\ဖရှင်းလ့ုိရပါ
တယ်။ ဒီလိုပါ -
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// math.php
namespace Math;
function add($a, $b) {

return $a + $b;
}

// calc.php
namespace Calc;
function add($nums) {

return array_sum($nums);
}

// app.php
include("math.php");
include("calc.php");
echo Math\add(1, 2); // 3

namespace နေရထံုးအမျ ို းမျ ို းရှိပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် အခုDမူDာနေပးထားတဲ့ တစ်မျ ို းRကည့်ထားရင် ရပါပြပီ။
ကုဒ်ဖုိင်တစ်ခုတိုင်းမှာ သ့ူကိုယ်ပုိင် Namespace တစ်ခု နေပးထားတဲ့သနေဘာပါ။ တစ်\ခားကုဒ်နေတွ မလာခင်
ဖုိင်ရဲ့ အနေပါ်ဆုံးမှာ နေရးရပါတယ်။ Namespace အမည်ကိုလည်း CapitalCase Dဲ့ပဲ နေပးသင့်ပါတယ်။

နေDာက်ဆုံး  app.php မှာ  \ပD်နေခါ်သံုးပံုကို  သတိ\ပုပါ။  Namespace  အ\ပည့်အစုံDဲ့  \ပD်နေခါ်သံုးနေပးရပါ
တယ်။  Backslash (\)  ကို သံုးရပါတယ်။ DမူDာအရ add() Function  ကို နေခါ်တဲ့အခါ  Math\add()
လ့ုိ  နေခါ်ထားတဲ့အတွက်  add() Function  နှစ်ခရုှိနေပမယ့်  Math Namespace  နေအာက်က  add()
အလုပ်လုပ် သွားမှာပါ။ ဒီလုိလည်း \ဖစ်နိုင်ပါနေသးတယ်။
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// app.php
namespace Math;
include("math.php");
include("calc.php");
echo add(1, 2); // 3

ဒီတစ်ခါနေတာ့ app.php ကိုယ်တိုင်မှာ Namespace ရိှသွားပါပြပီ။ Namespace က Math \ဖစ်တဲ့အတွက်
add() ကို နေခါ်တဲ့အခါ Namespace မထည့်နေတာ့ဘဲ နေခါ်ထားပါတယ်။ Namespace တူရင် ထည့်စရာ မ
လုိတဲ့အတွက်ပါ။  Calc Namespace  နေအာက်က  add() ကို  လှမ်းနေခါ်ချင်ရင်နေတာ့  အခုလုိ  နေခါ်နိုင်ပါ
တယ်။

echo \Calc\add([1, 2]); // 3

ဟိုးနေရှ့ဆုံးက Backslash ကို သတိ\ပုပါ။ အ့ဲဒါ Root Namespace ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ အ့ဲဒီ Backslash မ
ပါဘဲ  Calc\add() လ့ုိ  နေခါ်မယ်ဆိုရင်  Namespace  လမ်းနေRကာင်း  အ\ပည့်အစုံက  Math\Calc\
add() \ဖစ်သွားမှာပါ။  သူကိုယ်တိုင်က  Math Namespace  နေအာက် နေရာက်နေDလ့ုိပါ။  Math\Calc\
add() ဆိုတာ မရှိတဲ့  အတွက်  Error  တက်ပါလိမ့်မယ်၊  ဒါနေRကာင့် ဟိုးနေရှ့ဆုံးက  Backslash  Dဲ့  Root
Name အပါအဝင် အ\ပည့်အစုံ သံုးပြပီး နေခါ်ရတာပါ။

Namespace နေတွကို အဆင့်ဆင့်လည်း နေပးလို့ရပါနေသးတယ်။ ဒီလုိပါ -

// math.php
namespace Libs\Math;
function add($a, $b) {

return $a + $b;
}
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// calc.php
namespace Helper\Calc;
function add($nums) {

return array_sum($nums);
}

// app.php
namespace Libs;
include("math.php");
include("calc.php");
echo Math\add(1, 2); // 3

math.php ရဲ့  Namespace  က  Libs\Math \ဖစ်သွားပါပြပီ။  app.php ရဲ့  Namespace  ကနေတာ့
Libs \ဖစ်တဲ့အတွက် add() Function ကိုနေခါ်တဲ့အခါ Math\add() လ့ုိနေခါ်လုိက်ရင် ရသွားပါပြပီ။ သ့ူ
ကိုယ်ပုိင် Namespace Dဲ့ နေပါင်းလုိက်ရင် အ\ပည့်အစုံက Libs\Math\add() \ဖစ်သွားမှာမ့ုိလို့ပါ။

ဒါဟာ  အလွD်အသံုးဝင်ပြပီး  Laravel  မှာလည်း  ကျယ်ကျယ်\ပD့်\ပD့်  အသုံး\ပုမယ့်  နေရးထုံး\ဖစ်ပါတယ်။
လက်နေတွ့မှာ  Namespace   လမ်းနေRကာင်းကို ဖုိဒါ  /  ဖုိင်    Path   လမ်းနေRကာင်းအတိုင်း နေပးRကနေလ့ ရှိပါတယ်  ။
ဒီအတွက်  PSR-4  လ့ုိနေခါ်တဲ့  Standard  တစ်ခုရှိပါတယ်။  Framework  တီထွင်သူနေတွဆိုရင်  မ\ဖစ်မနေD
နေလ့လာRကရမှာပါ။  ကျွD်နေတာ်တို့ကနေတာ့  Framework  တီထွင်ချင်တာ  မဟုတ်ပါဘူး။  ရှိနေDတဲ့
Framework ကို အသံုး\ပုချင်တာပါ။ ဒါနေRကာင့် အ့ဲဒီကိစ္စကို အနေသးစိတ် ထည့်မRကည့်ပါဘူး။

ဥပမာအား\ဖင့်  ဖုိဒါ/ဖုိင်  Path  လမ်းနေRကာင်းက  libs/helper/math/add.php ဆိုရင်  အ့ဲဒီဖုိင်ရဲ့
Namespace က အခုလို \ဖစ်သင့်ပါတယ်။

namespace Libs\Helper\Math;
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ဖုိဒါ/ဖုိင်  အမည်ကို  စာလံုးအနေသး/အကြကီး  ဘယ်လုိပဲနေပးထားပါနေစ  Namespace  ကနေတာ့
CapitalCase ကို ပဲ သံုးတယ်ဆိုတာ သတိ\ပုပါ။ ဖုိင်အမည်ကို Namespace မှာ ထည့်နေပးRကနေလ့ မရှိ
ပါဘူး။ ဒါ	လးကိမေု	Cချာ
ှတ်ထား	ပးပါ။

ဆက်လက်ပြပီး Class နေတွDဲ့ တွဲဖက်အသုံး\ပုပံုကို ဆက်Rကည့်Rကပါမယ်။ ဒီနေDရာမှာလည်း အမည်နေပးပံုက
စကားနေ\ပာပါတယ်။  ဖုိင်အမည်Dဲ့    Class    အမည်ကို  တူနေအာင်နေပးသင့်ပါတယ်  ။  Convention  Over
Configuration  အနေRကာင်းပြပီးခဲ့တဲ့  အခD်းမှာ နေ\ပာခဲ့ပါတယ်။ အမည်မှD်နေအာင် နေပးယံုDဲ့  အဆင်နေ\ပသွား
မှာနေတွ အများကြကီး ရိှနေDလ့ုိ အနေရးကြကီးပါတယ်။ နေကာင်းနေကာင်းသတိ\ပုပါ။ Laravel မှာ Class Name ကို
CapitalCase နေပးသလုိ ဖုိင် Name ကိုလည်း CapitalCase နေပးနေလ့ရှိပါတယ်။ မျက်စိမလည်ပါနေစ
Dဲ့၊ ဒီနေလာက်ကြကီး မခက်လှပါဘူး။ သိပ်မရှင်းရင် နေDာက်တစ်နေခါက်နေလာက် \ပD်Rကည့်ထားနေပးပါ။

// libs\helper\Math.php

namespace Libs\Helper;
class Math
{
    public function add($a, $b)
    {
        return $a + $b;
    }
}

// index.php

include("libs\helper\Math.php");
$math = new Libs\Helper\Math;
echo $math->add(1, 2);           // 3

DမူDာမှာ  Math Class  ကို အသံုး\ပလုိတဲ့အခါသူရဲ့  Namespace  လမ်းနေRကာင်း အ\ပည့်အစုံ သံုးရတာကို
နေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ အ့ဲဒီလုိ လမ်းနေRကာင်းအ\ပည့်အစုံ နေပးစရာမလုိနေအာင် Import လုပ်လ့ုိရပါတယ်။ နေရးပံု
နေရးDည်းက ဒီလုိပါ။
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// index.php

include("libs\helper\Math.php");
use Libs\Helper\Math;
$math = new Math;
echo $math->add(1, 2);           // 3

use ကိုအသံုး\ပုပြပီး  Namespace  ကို  Import  လုပ်ထားပြပီးပြပီ\ဖစ်လ့ုိ  အသံုး\ပုတဲ့အခါ  Namespace
လမ်းနေRကာင်း အ\ပည့်အစုံနေပးစရာမလုိနေတာ့ပါဘူး။ Class Name Dဲ့ တိုက်ရိုက်သံုးလ့ုိ ရသွားပါပြပီ။

နေDာက်တစ်ဆင့်အနေDDဲ့  ဖုိင်နေတွကို  include() လုပ်စရာမလုိဘဲ  သံုးလို့ရနေအာင်  လုပ်တဲ့Dည်းကို
နေလ့လာရမှာပါ။ Class Autoload လ့ုိနေခါ်ပါတယ်။ လုိရင်းကနေတာ့ Class တစ်ခုကို အသံုး\ပုလုိက်တာDဲ့ အ့ဲ
ဒီ  Class  ရှိနေDတဲ့ဖုိင်ကို  အလုိအနေလeာက်  include() လုပ်နေပးနေစတဲ့Dည်း\ဖစ်ပါတယ်။ ဒီDည်းDဲ့ဆိုရင်
ကိုယ်တိုင် include() လုပ်နေပးစရာမလုိနေတာ့ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်မှာ Class Autoload အနေRကာင်းကို ထည့်
ရှင်းမ\ပနေတာ့ပါဘူး။  အခုနေဖာ်\ပထားတဲ့  Namespace  နေရးထံုးကို  နေကာင်းနေကာင်းDားလည်မယ်ဆိုရင်
Laravel ကုဒ်နေတွကိုနေလ့လာတဲ့ အခါမှာ အနေထာက်အကူ\ဖစ်နေDပါပြပီ။

Class Autoload  အနေRကာင်းကို  နေအာက်မှာနေပးထားတဲ့  လိပ်စာကနေD ဗီွဒီယုိသင်ခD်းစာအနေDDဲ့  နေလ့လာ
နိုင်ပါတယ်။

- https://www.facebook.com/watch/?v=1598184780191951

https://www.facebook.com/watch/?v=1598184780191951
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အခန်း (၃) – Laravel Project

Wordpress လုိ Dည်းပညာမျ ို းအပါအဝင် အရင်တုံးက PHP Dည်းပညာနေတွကို လုိချင်ရင် သက်ဆိုင်ရာဝဘ်
ဆိုက်ကနေD တိုက်ရိုက် Download ရယူပြပီး သံုးရပါတယ်။ ကနေD့နေခတ် PHP Dည်းပညာနေတကွနေတာ့ အ့ဲဒီ
လုိ  တိုက်ရိုက်  Download  လုပ်တဲ့Dည်းလမ်းကို  မသံုးနေတာ့ဘဲ  Composer  လ့ုိနေခါ်တဲ့  Dependency
Manager  Dည်းပညာကိုသံုးRကပါတယ်။  Package  Manager  လ့ုိလည်းနေခါ်Rကပါတယ်။  တစ်\ခား
Language နေတွမှာလည်း အလားတူ Dည်းပညာနေတွ ရိှပါတယ်။ ဥပမာ - JavaScript အတွက်ဆိုရင် NPM,
Yarn စတဲ့ Package Manager Dည်းပညာနေတွ ရှိပါတယ်။ 

ဒီDည်းပညာနေတွရဲ့  လုိရင်းအနှစ်ချုပ်ကနေတာ့  အသံုး\ပုလိုတဲ့  Package    တစ်ခုကို  ရယူလုိက်တဲ့အခါ သူDဲ့  
ဆက်စပ်လုိအပ်တဲ့    Package    နေတွကို  အလုိအနေလeာက်  ရယူနေပးနိုင်\ခင်း   \ဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ  - Laravel
အလုပ်လုပ်ဖ့ုိအတွက် Symfony Http Kernel လုိပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် Composer Dဲ့ Laravel ကို ရယူလုိက်
မယ်ဆိုရင် Composer က Symfony Http Kernel ကို အလုိအနေလeာက် တစ်ပါတည်း ရယူနေပးသွားမှာ \ဖစ်
ပါတယ်။  Laravel  က ဒီလုိမျ ို း  ဆက်စပ်Dည်းပညာနေပါင်း  များစွာကို  အသုံး\ပုထားနေပမယ့် ကိုယ့်ဘာသာ
တစ်ခုချင်း လုိက်နေဒါင်းစရာ မလုိနေတာ့ဘဲ  Composer  က လုိသမeအကုD် အလုိအနေလeာက် ယူနေပးသွားတဲ့
သနေဘာပါ။

Composer  ကို  Install  လုပ်ပံုလုပ်Dည်းကို  PHP Development  Environment  တည်နေဆာက်ပုံ  ဗီွဒီယုိ
သင်ခD်းစာမှာ ထည့်ပြပီး ရှင်း\ပထားပါတယ်။  https://getcomposer.org ဝဘ်ဆိုက်ကနေDရယူနိုင်ပါတယ်။
Composer  ဟာ  Command  Line  Dည်းပညာ\ဖစ်ပြပီး  ဒီDည်းပညာအနေRကာင်းနေလ့လာချင်တယ်ဆိုရင်
နေအာက်မှာနေပးထားတဲ့ လိပ်စာကနေDတစ်ဆင့် ဗီွဒီယုိသင်ခD်းစာအနေDDဲ့ နေလ့လာနိုင်ပါတယ်။

Composer - https://www.facebook.com/watch/?v=1598556580154771

https://www.facebook.com/watch/?v=1598556580154771
https://getcomposer.org/


Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခD်း (၃) – Laravel Project 19

Creating Laravel Project
Laravel  ရဲ့  Documentation  \ဖစ်တဲ့  laravel.com/docs မှာသွားပြပီးနေလ့လာRကည့်လုိက်ရင်  Laravel  ပ
နေရာဂျက်  တည်နေဆာက်ပုံ  (၂)  Dည်း  နေပးထားတာကို  နေတွ့ ရနိုင်ပါတယ်။  ပထမDည်းက  laravel
Installer  ကို  Composer  Dဲ့  အရင်  Install  လုပ်ပြပီးမှ  ပနေရာဂျက်တည်နေဆာက်တဲ့Dည်းပါ။  ဒုတိယDည်း
ကနေတာ့ Composer ကိုပဲ တိုက်ရိုက်အသုံးချပြပီး ပနေရာဂျက်တည်နေဆာက်တဲ့Dည်းပါ။ အ့ဲဒီဒုတိယDည်းကိုပဲ
ဒီနေDရာမှာ နေဖာ်\ပပါမယ်။

ပထမဆုံးအနေDDဲ့ ပနေရာဂျက်ဖုိဒါတည်နေဆာက်လုိတဲ့နေDရာမှာ Command Prompt (သ့ုိ) Terminal ကို ဖွင့်
လုိက်ပါ။ Tip – Windows Explorer ရဲ့ Address Bar ထဲမှာ cmd [Enter] နှိပ်\ခင်းအား\ဖင့် နေရာက်ရှိနေDတဲ့
ဖုိဒါထဲမှာ  Command Prompt ကို ဖွင့်လ့ုိရပါတယ်။

Windows  မှာ  Command  Prompt  လ့ုိနေခါ်ပြပီး  တစ်\ခား  OS  နေတွမှာ  Terminal  လ့ုိနေခါ်ပါတယ်။  နေရှ့
နေလeာက် နှစ်မျ ို း နေ\ပာမနေDနေတာ့ပါဘူး။ Terminal လ့ုိပဲ သံုးနှုံးပြပီး ဆက်နေ\ပာသွားပါမယ်။ Terminal ကို ဖွင့်
ပြပီးရင် ဒီ Command ကို Run ရမှာပါ။

https://laravel.com/docs
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composer create-project laravel/laravel blog "8.*"

composer Command  အတွက်  create-project Option  ကိုနေပးလုိက်တာပါ။  ဒါနေRကာင့်
Composer  က  ကျွD်နေတာ်တို့အတွက်  ပနေရာဂျက်ဖုိဒါတစ်ခု  နေဆာက်နေပးသွားပါလိမ့်မယ်။  နေDာက်ကနေD
အသုံး\ပုလုိတဲ့ Vendor/Package ကို နေပးရပါတယ်။ DမူDာအရ laravel အမည်ရ Vendor ကနေပးထား
တဲ့  laravel အမည်ရ  Package  ကို  အသံုး\ပုမယ်ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်\ဖစ်ပါတယ်။  သ့ူနေDာက်က  blog
ကနေတာ့ အသံုး\ပုလုိတဲ့ ပနေရာဂျက်ဖုိဒါအမည် \ဖစ်ပါတယ်။ ကြကိုက်တဲ့အမည် နေပးလ့ုိရပါတယ်။ နေDာက်ဆုံး
က "8.*" ကနေတာ့ လုိချင်တဲ့ Version ကို နေ\ပာလုိက်တာပါ။ Laravel 8 ကို ရယူနေပးသွားမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

Composer  က  laravel ကို  Download  ယူနေပးပြပီးတာDဲ့  တစ်ဆက်တည်း လုိအပ်တဲ့  ဆက်စပ် Dည်း
ပညာနေတွကိုပါ ဆက်တိုက် Download ယူနေပးသွားမှာပါ။ ဒါနေRကာင့် Dည်းDည်းနေတာ့ အချDိ်နေပးပြပီး နေစာင့်
ရနိုင်ပါတယ်။  ပြပီးသွားတဲ့အခါ  blog အမည်Dဲ့  ပနေရာဂျက်ဖုိဒါကို  ရမှာ\ဖစ်ပြပီး၊  ပနေရာဂျက်ဖုိဒါထဲက
vendors ထဲမှာ laravel Dဲ့အတူ ဆက်စပ်လုိအပ်တဲ့ Package အားလံုး ရိှနေDမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

Running Laravel Project
နေDာက်တစ်ဆင့်အနေDDဲ့ တည်နေဆာက်ထားတဲ့ blog ပနေရာဂျက်ဖုိဒါအတွင်းမှာ Terminal ကိုဖွင့်ပြပီး ပနေရာ
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ဂျက်ကို အခုလုိ Run နိုင်ပါတယ်။

php artisan serve

ဒါဆိုရင် ပနေရာဂျက်ကို PHP Development Server ရဲ့အကူအညီDဲ့ Run သွားပြပီ\ဖစ်လ့ုိ Browser ကိုဖွင့်ပြပီး
အခုလုိ ရိုက်ထည့် စမ်းRကည့်လ့ုိရပါတယ်။

- http://localhost:8000

ရလဒ်ကနေတာ့ အခုလုိ\ဖစ်မှာပါ။

ဒီအဆင့်ထိရသွားပြပီဆိုရင် Laravel ကို အသံုး\ပုပြပီး ကုဒ်နေတွနေရးသားဖ့ုိ အသင့်\ဖစ်သွားပါပြပီ။ 

http://localhost:8000/
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ဒီစာအုပ်ထဲမှာ  DမူDာပနေရာဂျက်အနေDDဲ့  Article  နေတွ  နေရးတင်ပြပီး  Comment  နေတွ  နေပးလ့ုိရတဲ့  Blog
System  နေလးတစ်ခုကို  တည်နေဆာက်သွားRကမှာ  \ဖစ်ပါတယ်။  လက်ရှိ  ဒီစာနေရးနေDချDိ်  ထွက်ရှိထားတဲ့
Laravel  နေDာက်ဆုံး  Version  က  8.6.8  \ဖစ်ပါတယ်။  ဒါနေRကာင့်  DမူDာကုဒ်နေတွဟာ  Laravel  8.6.8  ကို
အသုံး\ပုနေဖာ်\ပ\ခင်း\ဖစ်ပြပီး Version မတူရင် အDည်းငယ် ကွဲ\ပားမှု ရှိနိုင်တာကို သတိ\ပုပါ။ 

Laravel မှာ လုိချင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခရုဖုိ့ နေရးသားDည်း သံုးနေလးDည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အ့ဲဒါနေတွအကုD် ထည့်
နေ\ပာနေDမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ သံုးသင့်တဲ့ တစ်Dည်းထဲကိုပဲ နေရ�းထုတ်ပြပီး နေ\ပာသွားမှာ\ဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ နေ\ပာ\ပ
တဲ့  တစ်Dည်းထဲDဲ့ပဲ  အရင်ဆုံးပိုင်နိုင်နေအာင် နေလ့လာလုိက်ပါ။ နေDာက်နေတာ့မှ တစ်\ခားမူကွဲနေတွ၊ တစ်\ခား
Dည်းလမ်းနေတွကို  နေလ့လာပါ။  အစပိုင်းမှာ  အ့ဲဒီလုိ  မူကွဲနေတွနေRကာင့်  သိပ်ပြပီးနေတာ့  နေခါင်းစားမခံပါDဲ့ဦးလ့ုိ
နေ\ပာချင်ပါတယ်။
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အခန်း (၄) – Routing

Laravel ပနေရာဂျက်Dဲ့ပတ်သက်ရင် ပထမဆုံးအနေDDဲ့ စတင်နေလ့လာRကမှာကနေတာ့ Routing \ဖစ်ပါတယ်။
Routing ကို \မD်မာလုိ လွယ်လွယ်နေ\ပာရရင် လမ်းနေRကာင်းဆွဲ\ခင်း လ့ုိ နေ\ပာရမှာပါ။ ဘယ်လမ်းကိုသွားရင်
ဘယ်နေရာက်မလဲ  သတ်မှတ်နေပးတဲ့သနေဘာပါ။  တစ်Dည်းအား\ဖင့်  ဘယ်  URL  လိပ်စာကို  သွားရင်  ဘာ
အလုပ်လုပ်ရမလဲ သတ်မှတ်နေပး\ခင်း \ဖစ်ပါတယ်။ ပနေရာဂျက်ဖုိဒါထဲက /routes/web.php ကို ဖွင့်ပြပီး
ဒီကုဒ်ကို နေရး\ဖည့်ပြပီး စမ်းRကည့်ပါ (သ့ူDဂိုပါတဲ့ DမူDာကုဒ်ကို ဒီအတိုင်းထားပါ)။

Route::get('/articles', function () {
    return 'Article List';
});

Route::get('/articles/detail', function () {
    return 'Article Detail';
});

Framework  Dဲ့အတူပါလာတဲ့  get() Route Method  ကို  အသံုး\ပုထား\ခင်း \ဖစ်ပါတယ်။  get() လုိ
မျ ို း  တစ်\ခား  Route  Method  နေတွလည်းရှိပါနေသးတယ်။ နေလာနေလာဆယ်  get() Dဲ့  post() နှစ်ခု
မှတ်ထားရင်  လံုနေလာက်ပါပြပီ။  Basic API  အခD်းနေရာကန်ေတာ့မှ  တစ်\ခား  Method  နေတွ  ထပ်Rကည့်ပါဦး
မယ်။ DမူDာမှာ get() Route Method အတွက် Parameter နှစ်ခုနေပးထားပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက URL
လိပ်စာ\ဖစ်ပြပီး  ဒုတိယတစ်ခုက  လုပ်ရမယ့်အလုပ်  Function  \ဖစ်ပါတယ်။  ဒီDမူDာအရ  လိပ်စာက
/articles ဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့  Function အလုပ်လုပ်သွားတဲ့အတွက် Article List ဆိုတဲ့ စာတစ်
နေRကာင်းကို  \ပD်ရမှာ\ဖစ်ပါတယ်။  အလားတူပဲ  လိပ်စာက  /articles/detail ဆိုရင်နေတာ့  Article
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Detail ဆိုတဲ့ စာတစ်နေRကာင်းကို \ပD်ရမှာပါ။ ဒီလုိပါ - 

Cတိမေပြပုပါ -  ဒီလုိ  စမ်းRကည့်လ့ုိရဖ့ုိအတွက်  php artisan serve Dဲ့  ပနေရာဂျက်ကို  Run  ထားဖ့ုိ
လုိအပ်ပါတယ်။  ပြပီးနေတာ့၊  DမူDာ  Screenshot  နေတွ\ပတဲ့အခါ  URL  လိပ်စာDဲ့  ရလဒ်ကို  တွဲတွဲပြပီးနေတာ့
Rကည့်နေပးပါ။

မရှိတဲ့လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ပြပီး စမ်းRကည့်လ့ုိလည်း ရပါတယ်။ ဥပမာ ဒီလုိရိုက်ထည့်ပြပီး စမ်းRကည့်ပါ -

- http://localhost:8000/something

ရလဒ်ကအနေDDဲ့ 404 Not Found ကို နေတွ့ \မင်ရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

http://localhost:8000/something
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Laravel  မှာ  Route  လုိမျ ို း  လုိအပ်တဲ့အချDိ်မှာ အလွယ်ယူသံုးလ့ုိရတဲ့  Class  နေတွ အများကြကီး ရိှပါတယ်။
Facade Pattern လ့ုိနေခါ်တဲ့ OOP Design Pattern တစ်ခုကို သံုးပြပီးနေရးထားတဲ့ Class နေတွပါ။ သိပ်နေခါင်း
စားမခံပါDဲ့။ အနေခါ်အနေဝါ်နေလာက်ပဲ မှတ်ထားပြပီ နေDာက်မှ ဆက်နေလ့လာပါ။ နေလာနေလာဆယ် အသင့်သံုး
လ့ုိရတဲ့  Facade Class  နေတွ ရိှတယ်ဆိုတာနေလာက် မှတ်ထားရင် ရပါတယ်။  Source Code  ထဲမှာ သွား
Rကည့်ချင်ရင်  /vendor/laravel/framework/src/illuminate/Support/Facade ဆို
တဲ့  Path လမ်းနေRကာင်းDဲ့ ဖုိဒါတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲမှာ အသင့်သံုးလို့ရတဲ့  Facade Class  နေတွ ရိှနေDပါ
တယ်။ 

ဒါနေပမယ့် နေစာနေစာက DမူDာမှာ Route::get() လ့ုိနေရးခဲ့နေပမယ့် Route.php ကုဒ်ဖုိင်ကို ဖွင့်Rကည့်
ရင်  get() Method  ကို  နေတွ့ရမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  get() Method  တစ်ကယ်မရှဘိဲDဲ့  သံုးလ့ုိရနေအာင်
Laravel က PHP ရဲ့ __callStatic() လ့ုိနေခါ်တဲ့ Magic Method တစ်မျ ို းကို သံုးထားပါတယ်။ အ့ဲဒါ
နေRကာင့် နေခါင်းစားစရာနေတွလ့ုိ  နေ\ပာတာပါ။  Laravel Framework  ကို  ဘယ်လုိတည်နေဆာက်ထားတာလဲ
သိချင်ရင် အ့ဲဒါမျ ို းနေတွကို နေလ့လာရမှာပါ။ ဒါနေပမယ့် ဒီ  Framework  ကို အသံုး\ပုပြပီး ပနေရာဂျကန်ေတွနေရး
ချင်ယံုသက်သက်Dဲ့နေတာ့ ဒါနေတွသိစရာမလုိနေသးပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် ဒီလုိအတွင်းပုိင်းကိစ္စနေတွ နေDာက်ပုိင်းမှာ
ထည့်မနေ\ပာနေတာ့ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ ရည်ရ�ယ်ချက်က Laravel Framework   ကို အသံုး\ပုတတ်နေစဖုိ့   \ဖစ်ပါ
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တယ်။  ဒါနေRကာင့်  သံုးDည်းပဲဆက်နေ\ပာပါမယ်။  သံုးDည်းတတ်သွားပြပီဆိုနေတာ့မှ  စတိ်ဝင်စားရင်  ဘယ်လုိ
တည်နေဆာက်ထားတာလဲ ဆိုတာကို ဆက်နေလ့လာရမှာပါ။ 

Dynamic Routes
Routing အနေRကာင်း ဆက်ပါမယ်။ Route လ့ုိနေ\ပာရင် Static Route Dဲ့ Dynamic Route ဆိုပြပီး နှစ်မျ ို းရှိပါ
တယ်။  Static  Route  ဆိုတာကနေတာ့  ပံုနေသ  သတ်မှတ်ထားတဲ့  လမ်းနေRကာင်းပါ။  Dynamic  Route
ကနေတာ့ ပါလာတဲ့ Route Parameter နေပါ်မူတည်ပြပီး နေ\ပာင်းလဲနိုင်တဲ့ လမ်းနေRကာင်းပါ။ Dynamic Route
တစ်ခုDမူDာကို စမ်းRကည့်နိုင်ဖ့ုိ ဒီကုဒ်ကို /routes/web.php ထဲမှာ ထပ်\ဖည့်နေရးပါ။

Route::get('/articles/detail/{id}', function ( $id ) {
    return "Article Detail - $id";
});

သတိ\ပုစရာ  (၃)  ချက်ရှိပါတယ်။  ပထမတစ်ချက်က လိပ်စာမှာပါတဲ့  {id} \ဖစ်ပါတယ်။  Laravel  မှာ
Route Parameter ကို ဒီလုိနေပးရပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က {id} ဟာ အရှင်\ဖစ်ပြပီး မိမိနှစ်သက်ရာတD်ဖုိးကို
{id} နေDရာမှာ နေပးလ့ုိရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဥပမာ - /articles/detail/123 ဆိုတဲ့ လိပ်စာ
ဟာ  ဒီသတ်မှတ်ချက်Dဲ့  ကိုက်ညီသလုိ  /articles/detail/abc ဆိုတဲ့လိပ်စာ  ဟာလည်း  ဒီ
သတ်မှတ်ချက်Dဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။

ဒုတိယတစ်ချက်ကနေတာ့  Function Parameter  \ဖစ်တဲ့  $id ပါ။  URL လိပ်စာရဲ့  {id} အ\ဖစ်နေပးလုိက်
တဲ့  တD်ဖုိးကို  Function  ရဲ့  $id အ\ဖစ်  Laravel  က လက်ခံ  အသံုး\ပုနေပးသွားမှာပါ။  တတိယအချက်
ကနေတာ့ PHP အနေ\ခခံကို နေမ့သွားမှာစိုးလ့ုိသာ ထည့်နေ\ပာတာပါ။ PHP မှာ String   အတွင်း   Variable   နေတွ  
တစ်ခါ တည်း ထည့်သွင်း အသံုး\ပုလုိရင်   Double Quote   ကို အသံုး\ပုရတယ်   ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဒါနေRကာင့်
return Statement အတွက် နေပးလုိက်တဲ့ String ကို Double Quote Dဲ့ နေရးထားတာပါ။

ဒါနေRကာင့် လိပ်စာက /articles/detail/123 ဆိရုင် \ပD်ရမှာက Article Detail - 123
\ဖစ်ပါတယ်။  /articles/detail/abc ဆိရုင်နေတာ့  \ပD်ရမှာက  Article Detail - abc
\ဖစ်ပါတယ်။ စမ်းRကည့်နိုင်ပါ။ ဒီDည်းDဲ့ Laravel မှာ Dynamic Route နေတွ သတ်မှတ် အသံုး\ပုရပါတယ်။
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Route Names
Routing  Dဲ့ပတ်သက်ပြပီး  နေDာက်ထပ်တစ်ခုအနေDDဲ့  ထည့်သွင်းမှတ်သားသင့်တာကနေတာ့  Route  Name
\ဖစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Route နေတွကို အမည်နေပးထား\ခင်းအား\ဖင့် နေDာင်လုိအပ်တဲ့အခါ အလွယ်
တစ်ကူ \ပD်လည်အသံုး\ပုနိုင်မှာ \ဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

Route::get('/articles/more', function() {
    return redirect('/articles/detail');
});

ဒီကုဒ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်က  URL  လိပ်စာ  /articles/more \ဖစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်  redirect() Helper
Function  ရဲ့ အကူအညီDဲ့  /articles/detail ကိုသွားခိုင်းလိုက်တာ \ဖစ်ပါတယ်။  /articles/
detail ကို အခုလုိ အမည်နေပးထားနိုင်ပါတယ်။

Route::get('/articles/detail', function () {
    return 'Article Detail';
})->name('article.detail');

နေDာက်ဆုံးမှာ  name() Method  Dဲ့  article.detail လ့ုိ အမည်နေပးလုိက်တာပါ။ တစ်ကယ်နေတာ့
အမည်က ကြကိုက်သလို  နေပးလ့ုိရပါတယ်။  တိတုိုတုတ်တုတ်ပဲ  နေပးချင်လည်းရပါတယ်။  ဒါနေပမယ့်  Route
Name နေတွ များလာရင် တစ်ခုDဲ့တစ်ခနုေရာပြပီး မှတ်ရခက်ကုD်မှာစိုးလ့ုိ အနေလ့အကျင့်နေကာင်းတစ်ခု အနေD
Dဲ့ အခုကတည်းက \ပည့်\ပည့်စုံစုံ နေပးထားတာပါ။ အခုလုိ အမည်နေပးထားပြပီးပြပီ\ဖစ်လို ဒီ Route ကိုလုိအပ်
လ့ုိ \ပD်သံုးချင်ရင် နေပးထားတဲ့ အမည်Dဲ့ သံုးလို့ရပါပြပီ။ ဥပမာ - နေစာနေစာက /articles/more Route
လုပ်နေဆာင် ချက်ကို အခုလုိ \ပင်လုိက်ပါမယ်။

Route::get('/articles/more', function() {
    return redirect()->route('article.detail');
});
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အလုပ်လုပ်ပံုက  အတူတူပါပဲ။  /articles/more ကိုသွားလုိက်ရင်  Redirect  လုပ်ထားတဲ့အတွက်
/articles/detail ကိုပဲ  နေရာက်သွားမှာပါ။  ဒါနေပမယ့်  URL  လိပ်စာကို  မသံုးနေတာ့ဘဲ  နေပးထားတဲ့
Route Name ကို သံုးပြပီး အလုပ်လုပ်လုိက်တာပါ။

ဆက်နေ\ပာမယ်ဆိုရင်  Resource  Route  တို့  View  Route  တို့  Route  Group  တို့  ကျD်ပါနေသးတယ်။
Resource Route အနေRကာင်းကိုနေတာ့ Basic API အခD်းကျမှ ဆက်Rကည့်ပါမယ်။

URL Pattern
URL လိပ်စာနေတွ သတ်မှတ်တဲ့အခါ ကြကိုက်တဲ့ပံုစံDဲ့ ကြကိုက်သလုိနေပးလ့ုိရပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် နေပးလုိ့ရတယ်
ဆိုတိုင် စွတ်နေပးလုိ့ မ\ဖစ်ပါဘူး။ များလာတဲ့အခါ ကိုယ်နေပးထားတဲ့ URL ကို ကိုယ်မမှတ်မိနေတာ့ဘဲ ရှုပ်ကုD်
ပါလိမ့်မယ်။  URL  လိပ်စာနေတွနေပးတဲ့အခါ လုိက်Dာသင့်တဲ့  အချက်နေလးနေတွ ရှိပါတယ်။ လုိရင်းအနှစ်ချုပ်
အနေDDဲ့ ဒီ Pattern နေလး (၂) ခုကို မှတ်ထားနေပးပါ။

• /resource/action/id
• /resource/action/id/sub-resource/sub-action

စာလံုးအနေသးနေတွချည်းပဲ  သုံးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနေD  စမှတ်ပါ။  လုိအပ်ရင်  Dash  ကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။
Underscore  ကို မသုံးသင့်ပါဘူး။  camelCase နေတွ မသံုးသင့်ပါဘူး။ နေရှ့ ဆုံးက အချက်အလက် အမျ ို း
အစား  (Resource)  Dဲ့  စသင့်ပါတယ်။  Plural  Case  (အများကိD်း)  \ဖစ်သင့်ပါတယ်။  ဥပမာ  -
articles,  users,  students,  customers,  products စသ\ဖင့်  နေဆာင်ရ�က်လုိတဲ့
လုပ်ငD်းအမျ ို းအစား  \ဖစ်ပါတယ်  (Noun  လ့ုိလည်း  ဆိုနိုင်ပါတယ်)။  သ့ူနေDာက်က  အလုပ်အမျ ို းအစား
(Action) လုိက်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - add, update, delete, view, detail စသ\ဖင့် \ဖစ်ပါ
တယ် (Verb လ့ုိလည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်)။ နေDာက်ဆုံးကနေD Unique Identifier (id) လုိက်ရမှာပါ။ ဒီ Pattern
အတိုင်း URL လိပ်စာ အချ ို ့ကို DမူDာနေဖာ်\ပလုိက်ပါတယ်။

• /users
• /products/view/{id}
• /customers/update/{id}
• /students/add
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Sub Route ပါဝင်တဲ့ DမူDာတစ်ချ ို ့ကိုလည်း နေဖာ်\ပနေပးလိုက်ပါတယ်။

• /users/detail/{id}/photos
• /products/view/{id}/comments/add
• /students/show/{id}/marks

အတတ်နိုင်ဆုံး ဒီ Pattern နေဘာင်ထဲမှာပဲ URL လိပ်စာနေတွကို သတ်မှတ်နေပးပါ။ ဒီ Pattern နေဘာင်ထဲမှာ
ဝင်ဖ့ုိခက်တဲ့  ရှုပ်နေထွးတဲ့  လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွ  ရှိလာခဲ့ရင်နေတာင်  ကြကိုးစားပြပီး  ရနေအာင်သတ်မှတ်နေပးပါ။
အပုိထပ်နေဆာင်းလုိအပ်တဲ့  အချက်အလက်နေတွကို  URL  Query  အနေDDဲ့  \ဖည့်နေပးနိုင်ပါတယ်။  ဥပမာ  -
ရD်ကုD်တိုင်းမှာရှိတဲ့ နေကျာင်းသူစာရင်းကို လုိချင်တယ်ဆိုRကပါစို့။ Resource (Noun) က students ပါ။
Action (Verb) က list (သ့ုိ) all \ဖစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်နေတာ့ list တို့  all တို့ကို  Default လ့ုိ
သနေဘာထားပြပီး မနေပးတာ ပုိနေကာင်းပါတယ်။ ID ကနေတာ့ ဒီနေDရာမှာ မလုိအပ်ပါဘူး။ လုိချင်တဲ့ ရလဒ်မှာ
ပါဝင်တဲ့  ရD်ကုD်တိုင်း တ့ုိ နေကျာင်းသူတို့က ဘာနေတွလဲ။  Resource  လား၊  Action  လား၊  ID  လား၊  Sub-
Route လား။ တစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် ဒီလုိမျ ို း မနေပးသင့်ပါဘူး။

• /students/list/yangon/female

URL နေလးက သုံးချင်စရာနေလးပါ။ ဒါနေပမယ့် Pattern နေဘာင် မဝင်နေတာ့ပါဘူး။ နေDာက်အလားတူ ကိစ္စမှာ
နေရှ့နေDာက်မညီရင် ရှုပ်ကုD်ပါနေတာ့မယ်။ ဥပမာ -

• /customers/all/male/yangon

နေရှ့နေDာက်အစီအစဉ်နေတွ  Consistence  မ\ဖစ်နေတာ့ပါဘူး။  အသံုးအနှုံးနေတွ  Consistence  မ\ဖစ်နေတာ့ပါ
ဘူး။  Route  နေတွများလာတဲ့အခါ  စီမံရခက်ကုD်ပါလိမ့်မယ်။  ဒါနေRကာင့်  /resource/action/id
နေဘာင်ထဲကနေDသာ တူညီစွာနေပးပါ။ လက်နေတွ့လုိအပ်တဲ့အခါ URL Query နေတွကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ

• /students?location=ygn&sex=female

ဒါဟာ မ\ဖစ်မနေDလုိက်Dာရမယ့် ပံုနေသDည်းနေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနေပမယ့် လုိက်Dာမယ်ဆိုရင် အကျ ို းရှိတဲ့
URL Pattern Convention \ဖစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၅) – Model – View - Controller

Laravel  ဟာ  MVC Framework  တစ်ခု\ဖစ်တဲ့အတွက် နေရှ့ဆက်မသွားခင်  Model – View – Controller
(MVC) အနေRကာင်းကို Rကား\ဖတ်နေလ့လာဖို့ လုိအပ်ပါတယ်။ MVC ဟာ ကနေD့နေခတ်မှာ  Web Application
Framework  တိုင်းက စံထားပြပီးသံုးနေDRကတဲ့  Structure Pattern  \ဖစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုDားလည်ရလွယ်ကူ
ပြပီး  \ပု\ပင်ထိမ်းသိမ်းရလည်း လွယ်ကူတဲ့ကုဒ်နေတွ  နေရးသားဖို့အတွက်  အနေရးပါတဲ့  Dည်းစDစ်တစ်ခုပါ။  ဒါ
နေRကာင့် ဒီအနေRကာင်းက ချဲ့ရင်ချဲ့သနေလာက် ရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာနေတာ့ ထံုးစံအတိုင်း ရှည်ရှည်းနေဝးနေဝး
နေတွကို နေ\ပာမနေDနေတာ့ဘဲ လုိရင်းကိုပဲ နေ\ပာမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

MVC  ရဲ့  M  ဟာ  Model  ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ပါ။  Model  ဆိုတာ  Data Model  ကို  ဆိုလုိပါတယ်။ ဒါနေRကာင့်
Model  ဆိုတာ  Data  နေတွ  စီမံခD့်ခွဲ\ခင်းလုပ်ငD်းလုိ့  ဆိုနိုင်ပါတယ်။  MVC  ရဲ့  V  ကနေတာ့  View  ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ပါ။  User  Interface  လ့ုိလည်း  ဆိုနိုင်ပါတယ်။  MVC  ရဲ့  အဓိကလုိရင်းကနေတာ့  ကုဒ်နေတွနေရးတဲ့
အခါမှာ Data   စီမံတဲ့ကုဒ်   (Model)   Dဲ့   UI   စီမံတဲ့ကုဒ်   (View)   ကို သီး\ခားစီ ခွဲ\ခားပြပီးနေရးသားရ\ခင်း   ပဲ \ဖစ်ပါ
တယ်။  ဒါနေRကာင့်  MVC  Dဲ့  ပတ်သက်ရင်  ဒီသတ်မှတ်ချက်က  Rကပ်Rကပ်မတ်မတ်လုိက်Dာနေပးရမယ့်
သတ်မှတ်ချက် \ဖစ်ပါတယ်။ Model ကုဒ်Dဲ့ View ကုဒ်ကို ဘယ်နေတာ့မှ နေရာမနေရးပါDဲ့။

MVC ရဲ့ C ကနေတာ့ Controller ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ သ့ူရဲ့လုပ်ငD်းကနေတာ့ User Input Dဲ့ Output နေတွကို
စီမံတဲ့လုပ်ငD်း\ဖစ်ပါတယ်။  Web Application  တစ်ခုမှာ  User Input  နေတဟွာ  Request  အနေDDဲ့လာပြပီး
Output နေတွကို  Response အနေDDဲ့ \ပD်ထုတ်နေပးရပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် တစ်Dည်းအား\ဖင့်  Controller   ဆို  
တာ   Request   Dဲ့   Response   နေတွကို စီမံတဲ့လုပ်ငD်း   လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
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ဒါဟာ MVC အနှစ်ချုပ်ပါပဲ။ ကုဒ်နေတွနေရးတဲ့အခါ ဒီအပုိင်း (၃) ပုိင်းကို သီး\ခားစီခွဲ\ခားပြပီး နေရးသားရမှာ \ဖစ်
ပါတယ်။  ဘယ်လုိခွဲရမှာလည်းဆိုတာကို  နေခါင်းစားစရာမလိုပါဘူး။  သနေဘာသဘာဝ  သိထားရင်  ရပါပြပီ။
ကိုယ်တိုင်အနေသးစိတ် လုိက်စီမံစရာ မလုိပါဘူး။  Laravel  က ကုဒ်နေတွနေရးတဲ့အခါ  MVC Pattern Dဲ့ကိုက်
ညီနေအာင် နေရးသားနိုင်ဖ့ုိအတွက် ထည့်သွင်း စီစဉ်နေပးထားပြပီး\ဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က သနေဘာသဘာဝ
ကို သိထားပြပီးပြပီဆိုရင် ကုဒ်နေရးတာကနေတာ့ Framework က စီစဉ်နေပးထားတဲ့အတိုင်း နေရးယံုပါပဲ။

MVC Pattern  ကို အသံုး\ပုနေရးသားထားတဲ့ ကုဒ်ရဲ့  User Input (Request)  ကို စတင်လက်ခံတဲ့  အဆင့်
ကနေD နေDာက်ဆုံး  Output (Response) ကို  User ထံ\ပD်နေပးတဲ့အဆင့်ထိ သွားနေလ့ရှိတဲ့  Workflow ကို ပံု
နေလးDဲ့လည်း နေဖာ်\ပနေပးလုိက်ပါတယ်။
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ဒီပုံဟာ မူလပထမ Professional Web Developer  လ့ုိနေခါ်တဲ့ ကျွD်နေတာ်ရဲ့စာအုပ်မှာ အသံုး\ပုထားတဲ့ ပံု
\ဖစ်ပါတယ်။ မeားနေလးနေတွမှာ Dံပါတ်စဉ်တပ်နေပးထားလို့ အစီအစဉ်အတိုင်း Rကည့်သွားပါ။ 

MVC Pattern Dဲ့ နေရးထားတဲ့ ကုဒ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုအဆင့်ဆင့်ကို ပံုမှာ\ပထားတဲ့အတိုင်း နေသချာDားလည်
နေအာင် Rကည့်ပြပီး နေခါင်းထဲမှာ စွဲနေDနေအာင် မှတ်ထားဖ့ုိ လုိပါတယ်။ ဒီနေတာ့မှ ကိုယ်နေရးတဲ့  ကုဒ်ရဲ့  အလုပ်
လုပ်ပံုအဆင့်ဆင့်ကို ဆက်စပ်ပြပီး \မင်နိုင်စွမ်း ရှိမှာ\ဖစ်ပါတယ်။

မူလ  Professional Web Developer  စာအုပ်ကို  နေအာက်ပါလိပ်စာမှာ  Download  ရယူနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ
စာအုပ်မှာ ပါတဲ့ MVC သင်ခD်းစာDဲ့လည်း ယှဉ်တွဲပြပီး Rကည့်လ့ုိရပါတယ်။

- https://eimaung.com/professional-web-developer/

https://eimaung.com/professional-web-developer/
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အခန်း (၆) – Controller

ပြပီးခဲ့အခD်းမှာ  Controller ရဲ့အလုပ်က Request, Response နေတွစီမံဖ့ုိလို့ နေ\ပာခဲ့ပါတယ်။ Request နေတွ
စီမံတယ်ဆိုတာ -

1. User နေပးပ့ုိတဲ့ Request Data နေတွကို၊ လက်ခံမယ်၊ စီစစ်မယ်၊ 
2. ပြပီးရင် Model တို့ View တို့Dဲ့ ဆက်သွယ်ပြပီး လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်၊ 
3. ပြပီးတဲ့အခါ နေDာက်ဆုံးရလဒ်ကို User ကို Response အနေDDဲ့ \ပD်နေပးမယ်၊

- ဆိုတဲ့ အလုပ်ပါ။ ဒီနေDရာမှာ လုပ်စရာရှိတာကို Model တို့ View တို့Dဲ့ ဆက်သွယ်ပြပီး လုပ်တယ်ဆိုတာကို
သတိ\ပုပါ။ သူကိုယ်တိုင် မလုပ်ပါဘူး။ သ့ူအလုပ်၊ သ့ူတာဝD်က Request ကိုလက်ခံပြပီး Response ကို \ပD်
နေပးဖ့ုိသာ \ဖစ်ပါတယ်။

Controller  ကုဒ်နေတွ  စတင်နေရးသားစမ်းသပ်နိုင်ဖ့ုိအတွက်  Controller  ဖုိင်  တည်နေဆာက်နေပးရပါမယ်။
Laravel  မှာ ဒီလုိ  လုိအပ်တဲ့  ကုဒ်ဖုိင်နေတွကို  တည်နေဆာက်နေပးနိုင်တဲ့  Code Generator  အသင့် ပါဝင်ပါ
တယ်။  ဒါနေRကာင့်  Controller  ဖုိင်တည်နေဆာက်တဲ့အလုပ်ကို  ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။  ပနေရာ
ဂျက် ဖုိဒါထဲမှာ ဒီ Command ကို Run နေပးပြပီး Controller ဖုိင်တစ်ခု တည်နေဆာက်နိုင်ပါတယ်။

php artisan make:controller ArticleController

artisan ဆိုတာ Laravel Framework Dဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့ ပနေရာဂျက်ကို စီမံနိုင်တဲ့ Dည်းပညာပါ။ အ့ဲဒီ
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artisan ရဲ့အကူအညီDဲ့  make:controller, make:model စသ\ဖင့်  လုိအပ်တဲ့  ကုဒ်ဖုိင်နေတွ
တည်နေဆာက်နိုင်ပါတယ်။  နေပးထားတဲ့DမူDာမှာ  make:controller ကိုသုံးပြပီး  Controller  ဖုိင်
တည်နေဆာက်ထားပါတယ်။ နေDာက်ဆုံးက  ArticleController ဆိုတာကနေတာ့  Controller Class
ရဲ့အမည်ပါ။  Class  Name  \ဖစ်တဲ့အတွက်  CapitalCase Dဲ့နေပးရပြပီး  DမူDာမှာနေပးထားသလုိ
___Controller ဆိုတဲ့ Suffix  Dဲ့ အဆုံးသတ်နေပးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - ArticleController,
CommentController, CategoryController စသ\ဖင့်ပါ။

ဒီ  Command  ကို  Run  လုိက်တာDဲ့  ArticleController.php ဆိုတဲ့အမည်Dဲ့  ဖုိင်တစ်ခု
/app/Http/Controllers ဖုိဒါထဲမှာ  တည်နေဆာက်နေပးသွားပါလိမ့်မယ်။  အထဲမှာလည်း  အခုလုိ
ကုဒ်နေတွ တစ်ခါတည်း ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်။

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
class ArticleController extends Controller
{
    //
}

ထိပ်ဆုံးမှာ  namespace နေRကညာချက်ကိုသတိထားRကည့်ရင်  အခD်း  (၂)  မှာ  နေ\ပာခဲ့သလုိ  ဖုိဒါ  Path
လမ်းနေRကာင်းအတိုင်း Namespace ကို နေပးထားတာကို နေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။

Controller  ရဲ့တာဝD်ဟာ  Request/Response  နေတတွာဝD်ယူဖ့ုိလို့  ခဏခဏ  နေ\ပာ\ဖစ်ပါတယ်။  User
Request ဆိုတာ URL ကနေDတစ်ဆင့်လာမှာ \ဖစ်လ့ုိ  Controller ဟာ Route Dဲ့ တွဲပြပီး အလုပ်လုပ်ဖုိ့လုိပါ
တယ်။  URL လမ်းနေRကာင်းက Route  မှာ သတ်မှတ်ထားတာမ့ုိလ့ုိပါ။ ဒီသနေဘာသဘာဝ ကို စမ်းသပ်နိုင်ဖ့ုိ
အတွက် ArticleController.php ထဲက ကုဒ်ကို အခုလုိ \ဖည့်စွက်လုိက်ပါ။
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<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
class ArticleController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return "Controller - Article List";
    }
    public function detail($id)
    {
        return "Controller - Article Detail - $id";
    }
}

index() Dဲ့  detail() ဆိုပြပီး  Method နှစ်ခု နေရးနေပးလုိက်တာပါ။ ပြပီးတဲ့အခါ  routes/web.php
မှာအခုလုိ ArticleController Class ကို Import လုပ်နေပးပါ။

use App\Http\Controllers\ArticleController;

ပြပီးတဲ့အခါ နေစာနေစာကနေရးထားတဲ့ Route နေတွကို အခုလုိ \ပင်နေပးရပါမယ်။

Route::get('/articles', [ArticleController::class, 'index']);
Route::get('/articles/detail/{id}', [

ArticleController::class,
'detail'

]);

ပြပီးခဲ့တဲ့အခD်းမှာ  Route  နေတွသတ်မှတ်တဲ့အခါ နေရှ့ က  URL  လိပ်စာနေပးပြပီး  နေDာက်က အလုပ်လုပ်ရမယ့်
Function ကိုနေရးနေပးခဲ့တာပါ။ အခုနေတာ့ နေ\ပာင်းသွားပါပြပီ။ နေရှ့က URL လိပ်စာ\ဖစ်ပြပီး နေDာက်က အလုပ်
လုပ်ရမယ့်  Controller  Class  Dဲ့  Method  ပါဝင်တဲ့  Array  တစ်ခု  \ဖစ်သွားပါပြပီ။  ဒီDည်းDဲ့  Route  Dဲ့
Controller  ကို ချတိ်ဆက်နေပးနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ  routes/web.php ရဲ့ ကုဒ်အ\ပည့်အစုံက ဒီလို\ဖစ်
သင့်ပါတယ်။
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<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\ArticleController;
Route::get('/', [ArticleController::class, 'index']);
Route::get('/articles', [ArticleController::class, 'index']);
Route::get('/articles/detail/{id}', [

ArticleController::class,
'detail'

]);

စမ်းထားတဲ့  ကုဒ်နေတွDဲ့  Comment  နေတွကို ဖယ်ထုတ်လုိက်တာပါ။ စုစုနေပါင်း  Route (၃)  ခုပဲ ရှိပါတယ်။
ဘာမှမပါတဲ့  URL  အလွတ်ဆိုရင်လည်း  ArticleController ရဲ့  index() Method  ကိုပဲ အလုပ်
လုပ်ဖ့ုိ  ညwD်းနေပးထားတာကို  သတိ\ပုပါ။  Dဂိုပါလာတဲ့ကုဒ်က  Welcome  View  ကို\ပတဲ့ကုဒ်\ဖစ်ပြပီး  အခု
နေတာ့ အ့ဲဒီ  Welcome View ကို မလုိချင်လ့ုိ ဖယ်လုိက်တာပါ။ လက်နေတွ့စမ်းRကည့်ပါ။ URL လိပ်စာတစ်ခု
ထည့်သွင်းနေပးလုိက်ရင်  ညwD်းဆိုထားတဲ့  Controller  Method  အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာကို  နေတွ့ရမှာ
\ဖစ်ပါတယ်။

Controller  မှာလည်း  Single Action Controller  တို့  Resource Controller  တို့လုိ လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွ
ကျD်ပါနေသးတယ်။ အခုထည့်Rကည့်စရာ မလုိနေသးပါဘူး။ ထည့်Rကည့်သင့်တဲ့ တစ်ချက်ကနေတာ့ Controller
နေတွများလာရင် /app/Http/Controllers ထဲမှာ ဖုိင်နေတွ ပွထမနေDနေအာင် ဖုိဒါနေလးနေတွခွဲပြပီး ထား
Dည်း\ဖစ်ပါတယ်။  ဥပမာ  -  Article ဖုိဒါနေအာက်မှာ  ArticleController,  Comment
Controller, CategoryController တို့ကို  ထားပြပီး  Product ဖုိဒါနေအာက်မှာ  Product
Controller,  ReviewController,  CategoryController စသ\ဖင့်  သက်ဆိုင်ရာ
Controller  နေတွကို  အုပ်စုခွဲပြပီး  ဖုိဒါနေလးနေတွ  ခွဲထားတဲ့  သနေဘာမျ ို းပါ။  ဒီအတွက်လည်း  လွယ်ပါတယ်။
Controller ဖုိင်တည်နေဆာက်စဉ်မှာ အခုလုိ နေဆာက်နေပးလုိက်ယုံပါပဲ။

php artisan make:controller Product/ProductController

ဒီလိုဆိုရင်  Laravel  က  ProductController.php ဖုိင်ကို  /app/Http/Controllsers/



Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခD်း (၆) – Controller 37

Product နေအာက်မှာ  တည်နေဆာက်နေပးသွားမှာ  \ဖစ်ပါတယ်။  ဒီ  Controller  ထဲက  Method  နေတွကို
Route Dဲ့ချတိ်လုိရင်နေတာ့ အခုလုိ ချတိ်နေပးရမှာပါ။

use App\Http\Controllers\Product\ProductController;
Route::get('/products', [ProductController::class, 'index']);

Controller Namespace ကို မှD်နေအာင် Import လုပ်နေပးလိုက်ယံုပါပဲ။ ဒီDည်းDဲ့  Controller နေတွကို သ့ူဖုိ
ဒါDဲ့သူ Organize လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်။
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အခန်း (၇) – View

လက်ရှိ  Route  Dဲ့  Controller  အတွက်  နေရးစမ်းတဲ့ကုဒ်နေတွမှာ  URL  လိပ်စာတစ်ခုကို  လက်ခံရရှိရင်
စာနေRကာင်း တစ်နေRကာင်းကို  Response  အနေDDဲ့ \ပD်နေပးဖို့  နေရးခဲ့တာပါ။ ဒီအခD်းမှာနေတာ့  Response  ကို
အ့ဲဒီလုိ စာတစ်နေRကာင်းအနေDDဲ့ မဟုတ်နေတာ့ဘဲ HTML Template အနေDDဲ့ \ပD်နေပးပုံ နေပးDည်းကို နေလ့လာ
Rကမှာ\ဖစ်ပါတယ်။  ဒီအတွက်  View  ကို  အသံုး\ပုနိုင်ပါတယ်။  Laravel  မှာ  View  Template  နေတွကို
/resources/views ဖုိဒါထဲမှာ နေရးနေပးရပါတယ်။ View Template ကုဒ်ဖုိင်နေတွ တည်နေဆာက်နေပးတဲ့
Code Generator နေတာ့ Laravel မှာ တစ်ခါတည်း မပါပါဘူး။ Third-party Package အနေDDဲ့ ထပ်ထည့်
လ့ုိရနေပမယ့်  မထည့်နေတာ့ပါဘူး။  ကိုယ်ဘာသာပဲ  ဖုိင်ကိုတည်နေဆာက်ပါမယ်။  ဒါနေRကာင့်
/resources/views ဖုိဒါနေအာက်မှာ  /articles ဆိုတဲ့  အမည်Dဲ့  ဖုိဒါတစ်ခု  ထပ်နေဆာက်ပါ။
ကိုယ်တိုင် နေရးသားမယ့် View Template နေတွကို အ့ဲဒီ /articles ဖုိဒါထဲမှာသိမ်းသွားမှာပါ။


ှတ်ချက် - ဖုိင်နေတွ ဖုိဒါနေတွကို s, es Dဲ့ အဆုံးသတ်ပြပီး Plural Case Dဲ့ အမည်နေပးတဲ့ ဖုိင်နေတွ ဖုိဒါနေတွ
ရှိပါတယ်။  သတိထားပါ။  အနေRကာင်းမ့ဲ  မဟုတ်ပါဘူး။  နေပးသင့်လုိ့  နေပးခဲ့တာပါ။  Convention  Over
Configuration နေRကာင့် နေပးတာရှိသလုိ၊ Coding Standard နေခါ် အများစံထားပြပီး နေပးနေလ့ရှိတဲ့ Dည်းမ့ုိလို့
နေပးတာနေတွလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ခုမကျD်  လုိက်ရှင်း\ပနေDရင် ပုိရှုပ်ပြပီး  နေပရှည်နေDမှာစိုးလ့ုိ  အကုD်မရှင်း
နေတာ့တာပါ။ နေကျးဇူး\ပုပြပီး အ့ဲဒီ  s, es နေလးနေတွကို သတိထားပြပီး DမူDာမှာ နေပးတဲ့အတိုင်းပဲ ကြကိုးစား
ပြပီး လုိက်နေပးဖုိ့  သတိထားနေပးပါ။  Laravel  နေလ့လာစလူနေတွ ကုဒ်  Error  \ဖစ်နေDရင် အများအား\ဖင့် အ့ဲဒီ
Dာမည်နေလးနေတွ လဲွနေDလ့ုိ တက်Rကတာ နေတာန်ေတာ်များပါတယ်။  Error    တက်နေDရင် အ့ဲဒီ Dာမည်နေတွကို  
အရင် \ပD်စစ်Rကည့်ပါ။
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/resources/views/articles ဖုိဒါနေအာက်မှာ  index.blade.php အမည်Dဲ့  ဖုိင်တစ်ခု
တည်နေဆာက်နေပးပါ။  ဖုိင်  Extension  က  blade.php \ဖစ်ရပါမယ်။  Laravel  က  Blade  လ့ုိနေခါ်တဲ့
Template  Dည်းပညာတစ်ခုကို  သံုးထားတဲ့အတွက်နေRကာင့်ပါ။  ဒီDည်းပညာအနေRကာင်းကို  Rကား\ဖတ်
နေလ့လာစရာ  မလုိနေသးပါဘူး။  လုိအပ်လာနေတာ့မှ  ထူး\ခားချက်နေလးနေတွ  နေရ�းမှတ်လုိက်ရင်  ရပါပြပီ။
Symfony Framework ကသံုးတဲ့ Twig Template Dည်းပညာတို့ Smarty Template Dည်းပညာတို့ ဆိုရင်
မရပါဘူး။  သီး\ခား  Language  လုိ  \ဖစ်နေDလ့ုိ  အချDိ်နေပးပြပီးနေလ့လာဖ့ုိ  လုိနိုင်ပါတယ်။  Blade  ကနေတာ့
သပ်သပ် အချDိ်နေပးနေလ့လာနေDစရာမလိုပါဘူး။ အများအား\ဖင့် PHP နေရးထံုးအတိုင်းပဲ နေရးရလ့ုိ လွယ်ကူပါ
တယ်။ တည်နေဆာက်ထားတဲ့ index.blade.php ထဲမှာ ဒီ HTML ကုဒ်ကို နေရးနေပးပါ။

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Article List</title>
</head>
<body>
    <h1>Article List</h1>
    <ul>
        <li>Article One</li>
        <li>Article Two</li>
    </ul>
</body>
</html>

ဘာမှဆD်း\ပားတဲ့ကုဒ်နေတွ  မပါဝင်တဲ့  ရိုးရိုး  HTML  ကုဒ်\ဖစ်ပါတယ်။  ပြပီးတဲ့အခါ  Article
Controller  ရဲ့  index() Method  ကို  အခုလုိ\ပင်နေပးပါ  (Controller  ဖုိင်တည်နေDရာနေတာ့ ထပ်မ
နေ\ပာနေတာ့ပါဘူး၊ မှတ်မိဦးမယ် ထင်ပါတယ်)။

public function index()
{
    return view('articles/index');
}

ဒီတစ်ခါ index() Method က စာတစ်နေRကာင်းကို \ပD်မနေပးနေတာ့ဘဲ view() Function ရဲ့ အကူအညီ
Dဲ့  articles ဖုိဒါထဲက  index Template  ကို  Response  အနေDDဲ့  \ပD်နေပးလုိက်\ခင်း  \ဖစ်ပါတယ်။
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နေDာက်တစ်Dည်းအနေDDဲ့ အခုလုိ နေရးနိုင်ပါတယ်။

public function index()
{
    return view('articles.index');
}

အတူတူပါပဲ။ Template Path နေပးတဲ့နေDရာမှာ Slash အစား Dot ကို နေ\ပာင်းသံုးလုိက်တာပါ။ Laravel က
ဒီလိနုေရးတာကို  လက်ခံပါတယ်။ ဖတ်ရတာ မျက်စိထဲမှာ  ပုိရှင်းတဲ့အတွက်  ဒီလုိ  Dot  Dဲ့နေရးတာကို  ပုိပြပီး
နေတာ့ လူကြကိုက်များပါတယ်။ ခုနေD စမ်းRကည့်ရင် ရလဒ်က အခုလုိ \ဖစ်မှာပါ။

DမူDာပံုကိုနေလ့လာRကည့်လိုက်ရင်  URL  လိပ်စာက  /articles \ဖစ်နေDတဲ့အခါ  ကျွD်နေတာ်တို့နေရး
နေပးလုိက်တဲ့  index Template  ကို  နေတွ့ \မင်ရမှာပါ။  URL  /articles ဆိရုင်  Article
Controller@index Method  အလုပ်လုပ်သွားပါတယ်။  Route  မှာ  သတ်မှတ်ထားလ့ုိပါ။
ArticleController ရဲ့ index() Method က view() Function ကိုသုံးပြပီး index Template
ကို \ပD်နေပးလ့ုိ အခုလိုရလဒ်ကို ရရှိ\ခင်းပဲ \ဖစ်ပါတယ်။
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ဆက်လက်ပြပီး  Controller  ကနေD  View  ကို  Data  နေပးပံုနေပးDည်း  နေလ့လာRကပါမယ်။  Article
Controller ရဲ့ index() Method ကို အခုလုိ\ပင်နေပးပါ။

public function index()
{
    $data = [
        [ "id" => 1, "title" => "First Article" ],
        [ "id" => 2, "title" => "Second Article" ],
    ];

    return view('articles.index', [
        'articles' => $data
    ]);
}

အနေတွ့အကြကုံအရ  နေလ့လာစလူနေတွ  ဒီDားနေလးမှာ  အရမ်းမျက်စိလည်Rကလ့ုိ  သတိထားRကည့်နေပးပါ။
$data Variable  ဟာ DမူDာ  Array  တစ်ခု\ဖစ်ပါတယ်။  view() Function  မှာ  Parameter  နှစ်ခု\ဖစ်
သွားပါပြပီ။ ပထမတစ်ခုက Template \ဖစ်ပြပီး ဒုတိယတစ်ခုကနေတာ့ Data \ဖစ်ပါတယ်။ Array Format Dဲ့
နေပးရပါတယ်။  'articles' => $data လ့ုိ နေရးထားတဲ့အတွက်  $data ကို  articles အနေDDဲ့
နေပးလုိက်တာပါ။ ဒီလုိနေပးလုိက်တဲ့အတွက် Template မှာ $articles Variable ကို သံုးလုိ့ရသွားပါလိမ့်
မယ်။ 

နေDာက်တစ်နေခါက်  \ပD်နေ\ပာပါဦးမယ်။  နေပးလုိက်တာက  $data ကို  နေပးလိုက်တာပါ။  အသံုး\ပုတဲ့အခါ
$articles လ့ုိ အသံုး\ပုနေပးရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ 'articles' => $data လ့ုိ နေ\ပာထားတဲ့ အတွက်
နေRကာင့်ပါ။

ဆက်လက်ပြပီး /articles/index.blade.php ဖုိင်ထဲကကုဒ်ကို အခုလုိ\ပင်နေပးပါ။
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Article List</title>
</head>
<body>
    <h1>Article List</h1>
    <ul>
        <?php foreach($articles as $article): ?>
            <li><?php echo $article['title'] ?></li>
        <?php endforeach ?>
    </ul>
</body>
</html>

$articles ကို  PHP  foreach() Dဲ့  Loop  ပါတ်ပြပီး  title နေတွကို  ရိုက်ထုတ်နေဖာ်\ပထားတာပါ။
အဓိပ္ပါယ်က Controller ကနေပးလုိက်တဲ့ Data ကို View က အသံုး\ပုနေDတဲ့ သနေဘာပဲ \ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေလး
ကို နေကာင်းနေကာင်း သနေဘာနေပါက်ဖ့ုိ အနေရးကြကီးပါတယ်။

DမူDာမှာနေရးတဲ့အခါ ရိုးရိုး PHP နေရးထံုးကိုသာ သံုးပါတယ်။ Blade Template Dည်းပညာကို အသံုး\ပုပြပီး
\ပင်နေရးRကည့်ပါမယ်။ ဒီလိုနေရးရမှာပါ - 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Article List</title>
</head>
<body>
    <h1>Article List</h1>
    <ul>
        @foreach($articles as $article)
            <li>{{ $article['title'] }}</li>
        @endforeach
    </ul>
</body>
</html>

Operator  နှစ်ခုပဲ မှတ်ရမှာပါ။  @ Dဲ့  {{ }} \ဖစ်ပါတယ်။  @ သနေက~တကို ရိုးရိုး  PHP Statement  နေတွ
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အတွက် သံုးရပြပီး  {{  }} အဖွင့်အပိတ်သနေက~တကို  echo Dဲ့  Output  ရိုက်ထုတ်တဲ့  Statement  နေတွ
အတွက် သံုးရတယ်လ့ုိ အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် <?php ?> အဖွင့်အပိတ်နေတွ echo နေတွ မ
လုိအပ်နေတာ့  ပါဘူး။  နေရးရတာရှင်းသွားသလို  ဖတ်လ့ုိလည်း  ပုိနေကာင်းသွားပါတယ်။  မှတရ်တာလည်း  မ
များသလုိ  XSS Escape  လ့ုိ  လံုခြခုံနေရးအတွက်  အနေရးပါတဲ့  လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွကိုလည်း  ကိုယ်သိလုိက်
စရာမလုိဘဲ တစ်ခါတည်း ထည့်လုပ်နေပးသွားလို့ ဒီနေရးDည်းကိုသာ ဆက်လက် အသံုး\ပုသွားသင့်ပါတယ်။ 

ဆက်နေ\ပာမယ်ဆိုရင် Master Template တို့  View Composer တို့အနေRကာင်း နေ\ပာရမှာပါ။ မနေ\ပာနေသးပါ
ဘူး။ ဒီအခD်းမှာ ဒီနေလာက်ပဲ မှတ်ထားပါ။ နေDာက်ပုိင်းမှာ Master Template အပါအဝင် UI Dဲ့ Template
ပုိင်း လုပ်စရာနေတွ အများကြကီး ကျD်ပါနေသးတယ်။



Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခD်း (၈) – Migration and Model 44

အခန်း (၈) – Migration and Model

အစီအစဉ်အရ ဆက်Rကည့်ရမှာက Model အနေRကာင်း\ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် Model အနေRကာင်းမသွားခင်
Database  Dဲ့ပတ်သက်တဲ့  အနေRကာင်းကို  အရင်သွားရပါမယ်။  ပထမဆုံး  MySQL  Database  တစ်ခု
တည်နေဆာက်လိုက်ပါ။  Database  အမည်ကို  ကြကိုက်သလုိ  နေပးလ့ုိရပါတယ်။  ပနေရာဂျက်အမည်Dဲ့  ကိုက်
သွားနေအာင်  laravel_blog လ့ုိ နေပးလုိက်ပါမယ်။  phpMyAdmin ကိုပဲ အသံုး\ပုပြပီးတည်နေဆာက်ရမှာ
ပါ။  ဒါမှမဟုတ်  Command  Line  အသံုး\ပုတတ်သူနေတွက  mysql  Command  ကိုအသံုး\ပုပြပီး  အခုလုိ
တည်နေဆာက်နိုင်ပါတယ်။

mysql -u root

MySQL  Shell  ကို  Username  root Dဲ့  ဝင်နေရာက်\ခင်း\ဖစ်ပါတယ်။  ဒီလို  ဝင်နေရာက်နိုင်ဖ့ုိ  MySQL
Database Server ကို Run ထားပြပီး \ဖစ်ဖ့ုိနေတာ့လုိပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်စက်ထဲက MySQL Database
မှာ Password ရှရိင်နေတာ့ ဒီလုိ ဝင်ရမှာပါ။

mysql -u root -p

Password  လာနေတာင်းတဲ့အခါ နေပးလုိက်ရင် ရပါပြပီ။  MySQL Shell  ထဲကို  နေရာက်ပြပီဆိုရင် ဒီ  Query  ကို
Run ပြပီး Database တည်နေဆာက်နိုင်ပါတယ်။
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CREATE DATABASE laravel_blog

ပြပီးရင်  exit Dဲ့ \ပD်ထွက်လုိက်လ့ုိ ရပါပြပီ။  Database တည်နေဆာက်ဖ့ုိပဲလုိပါတယ်။ Table တည်နေဆာက်
တဲ့ ကိစ္စနေတွ၊ Data ထည့်သွင်းတဲ့ ကိစ္စနေတွကို Laravel ကုဒ် ဘက်ကနေD ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။

Database Setting
ပြပီးတဲ့အခါ  Database Name, Username, Password  စတဲ့အချက် နေတွကို  Laravel  က သိသွားနေအာင်
သတ်မှတ်နေပးရပါဦးမယ်။  ပနေရာဂျက်  ဖုိဒါထဲမှာ  .env အမည်Dဲ့  ဖုိင်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။  Database
Setting  နေတွ အပါအဝင်  Environment Setting  နေတွကို  အ့ဲဒီဖိုင်ထဲမှာ စုစည်းပြပီး နေရးသားထားပါတယ်။
Database Dဲ့ ပတ်သက်တာက ဒီအပုိင်းပါ -

… 
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
… 

အခုလုိ \ပင်နေပးရမှာ \ဖစ်ပါတယ် -

… 
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel_blog
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
… 

DB_DATABASE တစ်ခုပဲ \ပင်နေပးလုိက်တာပါ။ ကျD်တာနေတွက မလိုအပ်လို့ မ\ပင်ထားပါဘူး။ အကယ်၍
စာဖတ်သူရဲ့ စက်မှ  Database Password နေတွဘာနေတွ သတ်မှတ်ထားရင်နေတာ့ ဒီနေDရာမှာ တစ်ခါတည်း
မှD်နေအာင်\ပင်နေပးရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။
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Migration
Laravel  မှာ  Database  Table  နေတွကို  စီမံဖ့ုိအတွက်  Migration  လ့ုိနေခါ်တဲ့  Dည်းပညာပါဝင်ပါတယ်။
Migration ကို Table Structure စီမံတဲ့ Dည်းပညာလို့ အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Migration Dဲ့ Model ကုဒ်
ဖုိင်နေတွကို အခုလုိ တည်နေဆာက်လ့ုိရပါတယ်။

php artisan make:model Article -m

ဒီ  Command  ရဲ့  အဓိပ္ပါယ်က  Article အမည်Dဲ့  Model  ဖုိင်တစ်ခု  တည်နေဆာက်\ခင်း  \ဖစ်ပါတယ်။
ထံုးစံအတိုင်း  Class Name ကို  CapitalCase Dဲ့နေပးပါတယ်။ နေရှ့ နေDာက်မှ ဘာမှမတွဲပါဘူး။ ဥပမာ  -
ArticleModel, CommentModel စသ\ဖင့် နေပးစရာမလုိပါဘူး။

အနေရးကြကီးတာက ဟိုးနေDာက်ဆုံးက -m နေလး\ဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒါ Migration ဖုိင်တစ်ခါတည်း တည်နေဆာက်
နေပးနေစဖ့ုိအတွက် ထည့်နေပးလုိက်တာပါ။ တစ်ကယ်တD်းက make:migration Dဲ့  make:model ဆို
ပြပီးနှစ်ခါ  Run နေပးရမှာပါ။ မ Run ချင်လို့ တစ်နေRကာင်းတည်းDဲ့ အခုလုိ  Model နေရာ Migration ကိုပါ တွဲ
Run လုိက်တဲ့ သနေဘာပါ။

ဒီ  Command  ကို  Run  လုိက်တဲ့အတွက်  /app/Models/Article.php ဆိုတဲ့  Model  ဖုိင်Dဲ့
/database/migrations/xxx_create_articles_table.php  ဆိုတဲ့  ဖုိင်နှစ်ခု
တည်နေဆာက် နေပးသွားမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ xxx နေDရာမှာ Run တဲ့အချDိ်Dဲ့ ရက်စွဲနေပါ်မူတည်ပြပီး တစ်နေယာက်
Dဲ့တစ်နေယာက် မတူဘဲ ကွဲ\ပားသွာမှာပါ။

Rကား\ဖတ်ပြပီး တစ်ခုနေ\ပာချင်ပါတယ်။ Model Dဲ့ Migration အမည်ဆင်တူလ့ုိ အမှတ်မမှားပါDဲ့။ Migration
ဆိုတာ   Table   ကို စီမံဖို့\ဖစ်ပြပီး   Model   ဆိုတာ   (Table   ထဲက  ) Data   ကို စီမံဖို့ \ဖစ်တယ်   လ့ုိ အလွယ်မှတ်နိုင်
ပါတယ်။ Data နေတွ စီမံဖ့ုိအတွက် ပံုမှD်အား\ဖင့် SQL Query နေတွကို အသုံး\ပုရပါမယ်။ Laravel မှာနေတာ့
Eloquent လ့ုိနေခါ်တဲ့  ORM Dည်းပညာ တစ်ခုပါဝင်ပြပီး ဒီDည်းပညာကို နေရှ့ ဆက်အသံုး\ပုသွားမှာပါ။  ORM
ဆိုတာ Object Relational Mapping ရဲ့ အတိုနေကာက်\ဖစ်ပြပီး လုိရင်းအနှစ်ချုပ်ကနေတာ့ Database Data
နေတွကို    SQL Query    နေတွမသံုးဘဲ    OOP    ကုဒ်Dဲ့  စီမံလ့ုိရနေအာင် Rကားခံနေဆာင်ရ�က်နေပးတဲ့  Dည်းပညာ   လ့ုိ
မှတ်နိုင်ပါတယ်။ PHP မှာ Entity, Doctrine, Eloquent စသ\ဖင့် ORM Dည်းပညာ အမျ ို းမျ ို းရှိပါတယ်။
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ဆက်လက်ပြပီး Table တည်နေဆာက်ဖ့ုိအတွက် တည်နေဆာက်လုိတဲ့  Table ရဲ့ ဖဲွ့စည်းပံုကို သတ်မှတ်နေပးပါ
မယ်။  /database/migrations/xxx_create_articles_table.php ဖုိင်ကိုဖွင့်လုိက်ပါ။
အထဲမှာ အခုလုိကုဒ်နေတွ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
class CreateArticlesTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('articles', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('articles');
    }
}

up() Method အတွင်းမှာ Table တည်နေဆာက်တဲ့ကုဒ်ကို တစ်ခါတည်း နေရးထားနေပးပါတယ်။ Table ရဲ့
အမည်ကို articles လ့ုိ နေပးထားပါတယ်။ နေလာနေလာဆယ်မှာ id Dဲ့ timestamps ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်
ချက်နှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့်ခုနေD ဒီကုဒ်ကို  Run ရင် id, created_at, updated_at ဆို
တဲ့  Column (၃)  ခု  ပါဝင်တဲ့  articles Table  ကိရုရှိမှာ\ဖစ်ပါတယ်။  Laravel  မှာ  timestamps
အတွက် created_at Dဲ့ updated_at ကို သံုးလ့ုိပါ။ မ Run ခင် ပါဝင်နေစလုိတဲ့ Column နေတွ အရင်
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ထည့်နေပးလုိက်ပါမယ်။ up() Method ကို အခုလုိ \ပင်နေပးလုိက်ပါ။

public function up()
{
    Schema::create('articles', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('body');
        $table->integer('category_id');
        $table->timestamps();
    });
}

title အမည်Dဲ့  String  Column  တစ်ခု၊  body အမည်Dဲ့  Text  Column  တစ်ခု၊  category_id
အမည်Dဲ့  Integer  Column  တစ်ခု၊  စုစုနေပါင်း  Column (၃)  ခုထပ်တိုးနေပးလုိက်တာပါ။  ပြပီးရင် ဒီကုဒ်ကို
Run  လ့ုိရပါပြပီ။ ဒီလုိပါ -

php artisan migrate

ဒါဆိုရင်  id,  title,  body,  category_id,  created_at,  updated_at ဆိုတဲ့
Column (၅) ခုပါဝင်တဲ့ articles Table ကို တည်နေဆာက်သွားမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ သတိ\ပုရမှာကနေတာ့
Framework  Dဲ့အတူ  တစ်\ခား  Migration  ဖုိင်နေတွလည်း  တစ်ခါတည်းပါလာပါနေသးတယ်။
/database/migrations ဖုိဒါထဲမှာ Rကည့်လ့ုိရပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် ကိုယ်တိုင်  Migration ဖုိင်တစ်ခု
ထည့်လုိက်နေပမယ့်  တစ်ကယ်တမ်း  Run  သွားတာ  Migration  ဖုိင်  (၄-၅)  ခု\ဖစ်တယ်ဆိုတဲ့  အချက်ကို
သတိ\ပုပါ။

Database Seeding
Table တည်နေဆာက်ပြပီးတဲ့အခါ DမူDာ Data တစ်ချ ို ့ထည်နေပးဖ့ုိ လုိအပ်တတ်ပါတယ်။ Laravel မှာ ဒီလုိ D
မူDာ  Data  ထည့်နေပးနိုင်တဲ့ Dည်းပညာလည်း တစ်ခါတည်း ပါဝင်ပါတယ်။  Database Seeding  လ့ုိနေခါ်ပါ
တယ်။ DမူDာ Data နေတွထည့်သွင်းဖ့ုိအတွက်  Model Factory လ့ုိနေခါ်တဲ့ DမူDာ Data  (Model Object)
နေတွ ထုတ်နေပးနိုင်တဲ့ကုဒ်ကို အရင်နေရးသင့်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ -
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php artisan make:factory ArticleFactory

ဒီ  Command  ကို  Run  လုိက်ရင်  ArticleFactory.php အမည်Dဲ့  ဖုိင်တစ်ခု  /databases/
factories ထဲမှာ တည်နေဆာက်နေပးသွားပါလိမ့်မယ်။ အထဲမှာ အခုလုိ ကုဒ်နေတွ ပါဝင်မှာပါ။

<?php

namespace Database\Factories;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
class ArticleFactory extends Factory
{
    /**
     * Define the model's default state.
     *
     * @return array
     */
    public function definition()
    {
        return [
            //
        ];
    }
}

ဒီ  Model  Factory  ကိုအသံုး\ပုပြပီး  Model  တစ်ခုတည်နေဆာက်ရာမှာ  ပါဝင်ရမယ့်  Property  နေတွကို
သတ်မှတ်ပါမယ်။ ဒါနေRကာင့် definition() Method ကုဒ်ကို အခုလုိ\ပင်နေပးဖ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။

public function definition()
{
    return [
        'title' => $this->faker->sentence,
        'body' => $this->faker->paragraph,
        'category_id' => rand(1, 5),
    ];
}

title အတွက်  Sample  စာတစ်နေRကာင်း၊  body အတွက်  Sample  စာတစ်ပုိဒ်Dဲ့  category_id
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အတွက်  1, 5  Rကား  Random တD်ဖုိး တစ်ခုတို့ကို  နေပးလုိက်တာ \ဖစ်ပါတယ်။  faker  ဆိုတာက name,
phoneNo, email, address စသ\ဖင့် အသံုးဝင်တဲ့ Random Sample နေတွ ထုတ်နေပးနိုင်တဲ့ Dည်း
ပညာတစ်ခုပါ။  Laravel  ကအ့ဲဒီDည်းပညာကို တစ်ခါထဲ ထည့်နေပးထားလ့ုိ အခုလုိ အသံုး\ပုနိုင်တာ \ဖစ်ပါ
တယ်။ လက်ရှိ sentence Dဲ့ paragraph ကို အသံုး\ပုထားပါတယ်။ Faker မှာပါတဲ့ လုပ်နေဆာင်ချက်
အ\ပည့်အစုံကို သိချင်ရင် နေအာက်ကလိပ်စာမှာ နေလ့လာနိုင်ပါတယ်။

- https://github.com/fzaninotto/Faker

ပြပီးတဲ့အခါ /database/seeds ဖုိဒါထဲက DatabaseSeeder.php ဆိုတဲ့ဖုိင်ကို ဖွင့်Rကည့်ပါ။ အထဲ
မှာ ဒီလုိကုဒ်နေတွ ရှိနေDတာကို နေတွ့ ရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

<?php

use Illuminate\Database\Seeder;
class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Seed the application's database.
     *
     * @return void
     */
    public function run()
    {
        // $this->call(UserSeeder::class);
    }
}

run() Method ထဲမှာ Factory ရဲ့ အကူအညီDဲ့ DမူDာ Data နေတွ Table ထဲကို ထည့်နေပးတဲ့ကုဒ်ကို အခု
လုိ နေရးနေပးရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

<?php

namespace Database\Seeders;
use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Article;

https://github.com/fzaninotto/Faker
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class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Seed the application's database.
     *
     * @return void
     */
    public function run()
    {
        Article::factory()->count(20)->create();
    }
}

ဒါဟာ နေစာနေစာကတည်နေဆာက်လုိက်တဲ့ ArticleFactory က \ပD်နေပးတဲ့ ကြကိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့
Property  ကိုသုံးပြပီး  Model  အခု  (၂၀)  တည်နေဆာက်လိုက်တဲ့သနေဘာပါ။  တစ်Dည်းအား\ဖင့်  articles
Table ထဲကို  Record အနေRကာင်း (၂၀) ထည့်သွင်းလုိက်\ခင်းပဲ \ဖစ်ပါတယ်။ ဒီကုဒ်ကို  Run နေပးဖ့ုိနေတာ့လုိ
ပါနေသးတယ်။ Run နေပးလုိက်မှာ Record နေတွက ဝင်သွားမှာပါ။ ဒီလုိ Run ရပါတယ် -

php artisan db:seed

Database Table Dဲ့  Sample Data နေတွကို  Manual  တစ်ခုချင်းလုပ်စရာမလုိဘဲ အခုလုိ ကုဒ်နေလးနေရးပြပီး
Run  ယံုDဲ့  စီမံလ့ုိရတယ်ဆိုတာ  လက်နေတွ့မှာ  နေတာ်နေတာ်အသံုးဝင်တဲ့  လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွပါ။
အထူးသ\ဖင့် အများDဲ့ပူးနေပါင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်နေယာက်က   Table Structure   \ပင်လုိက်လ့ုိ ကိုယ့်ဆီ  
မှာ  ကုဒ်ကအလုပ်မလုပ်နေတာ့ဘူး  ဆိုတာမျ ို း  \ဖစ်စရာမလုိနေတာ့ပါဘူး။  သူထည့်နေပးလုိက်တဲ့  Migration
ကုဒ်ကို Run လုိက်ယံုDဲ့ Updated Structure ကို ကိုယ့်ဆီမှာလည်း ရသွားမှာ \ဖစ်ပါတယ်။
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Model
အခုဆိုရင်  Table  တည်နေဆာက်\ခင်း၊  Sample  Data  ထည့်သွင်း\ခင်းနေတွ  ပြပီးသွားပြပီမ့ုိလ့ုိ  ဒီ  Data  ကို
အသုံးချပါနေတာ့မယ်။ ArticleController.php ဖုိင်ကိုဖွင့်ပြပီး အခုလုိ\ပင်နေပးပါ။

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Article;
use Illuminate\Http\Request;
class ArticleController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $data = Article::all();
        return view('articles.index', [
            'articles' => $data
        ]);
    }

    public function detail($id)
    {
        return "Controller - Article Detail - $id";
    }
}

ထိပ်Dားမှာ  ကျွD်နေတာ်တို့တည်နေဆာက်ထားတဲ့  Model  \ဖစ်တဲ့  App\Models\Article ကို  Import
လုပ်ထားတာ သတိ\ပုပါ။ ပြပီးတဲ့အခါ Article::all() Method ကိုသုံးပြပီး articles Table ထဲက
ရှိ  Record အားလံုးကို ထုတ်ယူထားပါတယ်။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ SELECT * FROM articles စ
သ\ဖင့်  SQL Query နေတွ မလုိအပ်နေတာ့ပဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့  Method နေတွ  Property  နေတွကနေDတစ်ဆင့်
Data ကို အခုလုိ စီမံနိုင်\ခင်း \ဖစ်ပါတယ်။ စမ်းRကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိ\ဖစ်မှာပါ။
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ဒါဟာ articles Table ထဲက Data နေတွကို နေတွ့\မင်နေDရ\ခင်းပဲ \ဖစ်ပါတယ်။

ဒီအခD်းမှာနေတာ့  ဒီနေလာက်Dဲ့ခဏDားRကပါဦးစို့။  နေDာက်အခD်းနေတွမှာ  Model  Dဲ့ပတ်သက်တဲ့  ကိစ္စနေတွ
ဆက်နေလ့လာစရာ ကျD်ရှိပါနေသးတယ်။ 
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အခန်း (၉) – Authentication

Model  Dဲ့ပတ်သက်ပြပီး  ကျD်နေDတာနေတွ  ဆက်မRကည့်ခင်  UI  ပုိင်း  သပ်သပ်ရပ်ရပ်\ဖစ်နေစဖ့ုိကိုလည်း
တစ်ခါတည်း တွဲပြပီး လုပ်သွားပါဦးမယ်။ ဒီအတွက် Laravel မှာ Bootstrap CSS Framework ကို အသံုး\ပု
ဖD်တီးထားတဲ့  UI  တစ်ခါတည်း  ပါပါတယ်။  ပြပီးနေတာ့  User  Login,  Register,  Logout  စတဲ့
Authentication (Auth) လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွလည်း ကြကိုတင်နေရးနေပးထားပြပီးသာ ပါပါတယ်။

အရင်  Laravel  Version  အနေဟာင်းနေတွမှာဆိုရင်  UI  Dဲ့  Auth  က  အတွဲလုိက်ပါ။  make:auth ကို
အသုံး\ပုပြပီး  Authentication  ကုဒ်ဖုိင်နေတွ  တည်နေဆာက်လုိက်တာDဲ့  UI  ပါ  တစ်ခါတည်း ပါသွားတာပါ။
အခုနေDာက်ပုိင်း  Version နေတွမှာနေတာ့  UI  ကသပ်သပ် Auth က သပ်သပ်\ဖစ်သွားပါပြပီ။ သပ်သပ်စီ သံုးလုိ့
ရသလုိ တွဲသံုးလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် အသံုး\ပုလုိရင်  laravel/ui Package  ကို  Install  လုပ်
နေပးဖ့ုိ  လုိသွားပါတယ်။  တစ်ခါတည်း  တွဲထည့်မနေပးနေတာ့ပါဘူး။  ဒါနေRကာင့်  laravel/ui ကို  အခုလုိ
Install လုပ်နေပးပါ။

composer require laravel/ui "3.*"

လက်ရှိ  Laravel  ပနေရာဂျက်ဖုိဒါထဲမှာ  Run  ရမှာပါ။  ဒီDည်းDဲ့  ထပ်မံထည့်သွင်း  အသံုး\ပုလုိတဲ့  တစ်\ခား
PHP  Package  နေတွကိုလည်း  ထပ်ထည့်လို့  ရပါတယ်။  နေDာက်ဆုံးက  3.*  ကနေတာ့  Install  လုပ်လုိတဲ့
Version Number ကို ထည့်နေ\ပာလုိက်တာပါ။ Package တူနေပမယ့် Version မတူလ့ုိ အဆင်မနေ\ပတာမျ ို း
လည်း \ဖစ်တတ်လ့ုိပါ။ laravel/ui ကို  Install လုပ်ပြပီးပြပီဆိုရင် Auth Dဲ့  UI အတွက် ကုဒ်နေတွကို အခု
လုိ အတွဲလုိက် ဖD်တီးယူလ့ုိရပါပြပီ။ 
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php artisan ui bootstrap --auth

UI  မှာ  (၃)  မျ ို းရှိပါတယ်။  vue, react Dဲ့  bootstrap ပါ။ ဒီစာအုပ်မှာနေတာ့  Bootstrap  ကိုပဲ သံုး
သွားမှာပါ။ အနေပါ်က Command က လုိအပ်တဲ့ဖုိင်နေတွ နေဆာက်နေပးသွားတယ်။ ပြပီးနေတာ့  Bootstrap ကို
သံုးမယ်လ့ုိ သတ်မှတ်လုိက်ပါတယ်။ တစ်ကယ့် Bootstrap CSS Framework ဖုိင်နေတွကိုနေတာ့ Download
မလုပ်ရနေသးပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် ဒီ Command နေတွ ဆက် Run နေပးဖ့ုိ လုိပါနေသးတယ်။

npm install
npm run dev
npm run dev

ဒီ  Command  နေတွက  Composer  မဟုတ်နေတာ့ပါဘူး။  NPM  \ဖစ်သွားပါပြပီ။  Frontend Package  နေတွDဲ့
JavaScript Package  နေတွအတွက်  NPM ကိုပဲ သံုးRကနေလ့ရှိတာပါ။ ဒါနေRကာင့် ကိုယ့်စက်ထဲမှာ  NPM ကို
Install  လုပ်ထားပြပီး \ဖစ်ဖ့ုိနေတာ့ လုိပါနေသးတယ်။ မရှိနေသးရင်  nodejs.org ကနေD  Node  ကို  Download
လုပ်ပြပီး Install လုပ်လုိက်ရင် NPM လည်း တစ်ခါတည်း ပါဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။

npm install  Command  က  Bootstrap  အပါအဝင် လုိအပ်တဲ့  Frontend Library  နေတွကို  Download
လုပ်နေပးသွားမှာ\ဖစ်ပြပီး၊  npm  run  dev  Command  ကနေတာ့  CSS  ကုဒ်နေတွ  JavaScript  ကုဒ်နေတွကို
အသင့်အသံုး\ပုနိုင်နေအာင် Compile လုပ်နေပးမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

npm run dev ကို နှစ်ကြကိမ် Run ထားတာကို သတိ\ပုပါ။ လုိရင်းအနေDDဲ့ ပထမတစ်ကြကိမ်မှာ လုိအပ်တဲ့ဖုိင်
နေတွရှိလ့ုိ  မ\ပည့်စုံတဲ့အတွက်၊  အ့ဲဒီဖုိင်နေတွ  ယူသွားတာ\ဖစ်လုိ့  ဒုတိယတစ်ကြကိမ် ထပ်  Run  နေပးရတတ်တဲ့
သနေဘာမျ ို းပါ။

ဒီ Command နေတွအားလံုး Run ပြပီးဖ့ုိ လုိအပ်တဲ့ဖုိင်နေတွ စုံပြပီဆိုရင်နေတာ့ /login, /register စတဲ့
URL နေတွDဲ့  စမ်းသပ်အသံုး\ပုလ့ုိရသွားပါပြပီ။

https://nodejs.org/
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ပြပီးခဲ့တဲ့ အခD်းမှာ Migration ကုဒ်နေတွကို  Run တဲ့အခါ User Data နေတွသိမ်းဖ့ုိအတွက် လုိအပ်တဲ့  Table
လည်း တစ်ခါတည်း ပါဝင်သွားပြပီး \ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် User Account နေတွနေဆာက်၊ Login နေတွဝင်ပြပီး
နေတာ့ စမ်းမယ်ဆိုရင်လည်း စမ်းRကည့်လ့ုိရတာကို နေတွ့ရမှာ\ဖစ်ပါတယ်။ 
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အခန်း (၁၀) – Master Template

အခုဆိုရင်  UI Package ကိုလည်း ထည့်သွင်းပြပီး\ဖစ်လ့ုိ ကျွD်နေတာ်တို့ နေရးသားလက်စကုဒ်ကို သပ်သပ်ရပ်
ရပ်\ဖစ်နေအာင် \ပင်Rကပါမယ်။ View Template နေတွ နေရးတဲ့အခါ တူညီတဲ့ကုဒ်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ နေရးစရာ မ
လုိဘဲ တစ်ကြကိမ်နေရးထားပြပီး လုိအပ်တဲ့နေDရာကနေD \ပD်ယူသံုးလ့ုိရတဲ့Dည်းနေတွ ရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲက အနေရး
အကြကီးဆုံးDည်း တစ်ခုကနေတာ့ Master Template \ဖစ်ပါတယ်။

Master  Template  နေတွကို  ကိုယ်တိုငန်ေရးရင်လည်း  ရနိုင်နေပမယ့်  UI  Package  ကို  ထည့်သွင်းလုိက်တဲ့
အတွက် Master Template တစ်ခု အသင့်ပါဝင်သွားလ့ုိ အခုနေတာ့ အ့ဲဒီ Template ကို ဆက်လက်အသံုး\ပု
ပြပီး နေရးသားသွားမှာပါ။ တည်နေDရာကနေတာ့  /resources/views/layouts/app.blade.php
\ဖစ်ပါတယ်။  ကျွD်နေတာ်တို့နေရးသားလက်စ\ဖစ်တဲ့  /resources/views/articles ဖုိဒါထဲက
index.blade.php ကို အခုလုိ \ပင်ရပါမယ်။
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@extends("layouts.app")
@section("content")
  <div class="container">
    @foreach($articles as $article)
      <div class="card mb-2">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">{{ $article->title }}</h5>
          <div class="card-subtitle mb-2 text-muted small">
            {{ $article->created_at->diffForHumans() }}
          </div>
          <p class="card-text">{{ $article->body }}</p>
          <a class="card-link" 
            href="{{ url("/articles/detail/$article->id") }}">
            View Detail &raquo;
          </a>
        </div>
      </div>
    @endforeach
  </div>
@endsection

ပထမဆုံးအနေDDဲ့  Blade  ရဲ့  @extends() ကိုသုံးပြပီး  layouts/app ကို  လှမ်းယူလုိက်ပါတယ်။ ပြပီး
နေတာ့မှ  အ့ဲဒီ  Layout  ထဲမှာ  Content  အနေDDဲ့  နေဖာ်\ပရမယ့်  Template  ကုဒ်ကို
@section("content") ကိုသုံးပြပီး နေရးနေပးလုိက်တာပါ။ ဒါနေRကာင့် layouts/app Template ထဲ
မှာ နေပးလုိက်တဲ့ Content Dဲ့ \ပနေပးတဲ့ ရလဒ်ကို ရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

Content  အနေDDဲ့  Bootstrap  CSS  Framework  ရဲ့  လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွကို  အသံုး\ပုပြပီး  title,
created_at Dဲ့  body တို့ကို  နေဖာ်\ပထားပါတယ်။  ထူး\ခားချက်အနေDDဲ့  created_at နေပါ်မှာ
diffForHumans() Method  ကို သံုးထားလို့  ရက်စွဲအချDိ်ကို  3 seconds ago, 1 day ago  စသ\ဖင့်
ဖတ်ရှုDားလည်ရ လွယ်ကူတဲ့ပံုစံDဲ့ နေဖာ်\ပနေပးမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ နေDာက်တစ်ချက်ကနေတာ့ View Detail Link
ထည့်ထားပြပီး href အတွက် လိပ်စာကို url() Function Dဲ့ နေပးထားပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် အ့ဲဒီ Link ကို
နှိပ်လုိက်ရင်  /articles/detail/{id} Route  ကို  နေရာက်သွားမှာ\ဖစ်ပါတယ်  (Double  Quote
String ကိုသုံးထားတာ သတိ\ပုပါ)။ စမ်းRကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိ\ဖစ်မှာပါ။
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Bootstrap ကိုအသံုး\ပုထားတာ\ဖစ်လ့ုိ ဒီထက်ပိုသပ်ရပ်နေအာင် လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အလွယ်တစ်ကူ လုပ်
လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။  ဒါနေပမယ့်  Bootstrap  အနေRကာင်းကို  ဒီနေDရာမှာ  အနေသးစိတ်  ထည့်မနေ\ပာနိုင်လ့ုိ  မ
နေလ့လာဖူးတဲ့သူနေတွအတွက် မျက်စိအရမ်းမရှုပ်နေအာင် ဒီနေလာက်ပဲ ထားပါမယ်။

လက်စDဲ့  အသံုးဝင်တဲ့  လုပ်နေဆာင်ချက်တစ်ချ ို ့ထည့်Rကည့်ပါဦးမယ်။  ArticleController.php
ထဲက index() Method ကို အခုလုိ\ပင်Rကည့်လုိက်ပါ။

public function index()
{
    $data = Article::latest()->paginate(5);
    return view('articles.index', [
        'articles' => $data
    ]);
}

မူလက Article::all() ကို အသံုး\ပုထားရာကနေD Article::latest() ကို နေ\ပာင်းသံုးလုိက်
တာပါ။  အဓိပ္ပါယ်က  Record  နေတွကို  ထုတ်ယူတဲ့အခါ  နေDာက်ဆုံးထည့်သွင်းထားတဲ့  Record  ကို  အရင်
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ထုတ်ယူမယ်၊ တDည်းအား\ဖင့် နေ\ပာင်း\ပD်စီပြပီး ထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ပြပီးနေတာ့  paginate()
Method  ကိုလည်း သံုးထားပါနေသးတယ်။ စာမျက်နှာနေတွ  ခွဲ\ပမယ်၊  တစ်မျက်နှာကို  (၅)  ခုပဲ\ပမယ်ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒါနေတွကို ကိုယ့်ဘာသာနေရးရမယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ အခုနေတာ့  Framework မှာ ဒီလို
လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွ အသင့်ပါလ့ုိ ယူသံုးလုိက်ယုံပါပဲ။

စမ်းRကည့်နိုင်ဖို့အတွက် articles/index Template မှာ ဒီလုိနေလးထပ်ထည့်နေပးပါ။

@extends("layouts.app")
@section("content")
  <div class="container">

    {{ $articles->links() }}
    @foreach($articles as $article)
      …
    @endforeach
  </div>
@endsection

ကုဒ်တိုသွားနေအာင်  အကုD်\ပD်မ\ပနေတာ့ပါဘူး။  ထပ်တိုးလုိက်တဲ့အပုိင်းကိုပဲ  ဦးစားနေပးပြပီး  \ပထားတာပါ။
$articles နေပါ်မှာ links() Method ကို Run ထားတဲ့ ကုဒ်တစ်နေRကာင်းပဲ ထပ်\ဖည့်လုိက်တာပါ။ ဒီ
Method  က စာမျက်နှာ  ခွဲ\ပတဲ့အခါ  နေDာက်စာမျက်နှာနေတွကို  သွားလ့ုိရတဲ့  Pagination  Links  နေတွကို
ထုတ်နေပးတဲ့ Method ပါ။

\ပဿDာတစ်ခုနေတာ့ ရှိပါတယ်။ Laravel 8 မှာ Pagination Links နေတွ\ပတဲ့ UI အတွက် TailwindCSS ကို
Default  အနေDDဲ့  အသံုး\ပုထားပါတယ်။ ကျွD်နေတာ်တို့က လကရ်ှိ  Bootstrap  ကို  အသံုး\ပုနေDတာ\ဖစ်လ့ုိ
Pagination Links နေတွ\ပတဲ့အခါ Bootstrap ကိုအသံုး\ပုပြပီး \ပနေပးဖ့ုိ ထပ်တိုးသတ်မှတ်နေပးဖ့ုိ လုိအပ်လာ
ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့်  apps/Providers  ဖုိဒါထဲက AppServiceProvider.php ဖုိင်မှာ အခုလုိ \ဖည့်နေရးနေပးရ
ပါမယ်။
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<?php

namespace App\Providers;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Pagination\Paginator;
class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
    /**
     * Register any application services.
     *
     * @return void
     */
    public function register()
    {
        //
    }

    /**
     * Bootstrap any application services.
     *
     * @return void
     */
    public function boot()
    {
        Paginator::useBootstrap();
    }
}

ကျD်ကုဒ်နေတွကို  Dဂိရုှိတဲ့ကုဒ်နေတွ\ဖစ်ပြပီး  Highlight  လုပ်\ပထားတဲ့အပုိင်းနေတွကိုပဲ  ထပ်တိုးရမှာပါ။
Paginator Class  ကို  Import  လုပ်ပြပီး နေအာက်က boot() Method မှာ  Paginator::useBootstrap()  ကို
နေခါ်နေပးလုိက်တာပါ။

ပြပီးတဲ့အခါ စမ်းRကည့်လ့ုိရပါပြပီ။ ရလဒ်က ဒီလုိ\ဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
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စာမျက်နှာ  1,  2,  3  စသ\ဖင့်  Paging  Links  နေတွ  ပါဝင်သွားတာပါ။  နေDာက်တစ်ဆင့်အနေDDဲ့
ArticleController ရဲ့ detail() Method ကို အခုလုိ\ပင်နေပးရပါမယ်။

public function detail($id)
{
    $data = Article::find($id);
    return view('articles.detail', [
        'article' => $data
    ]);
}

Article::find() Method  ကိုသံုးပြပီး  နေပးလုိက်တဲ့  ID  Dဲ့  ကိုက်ညီတဲ့  Record  တစ်နေRကာင်းကို
ထုတ်ယူလုိက်တာပါ။ ထုတ်ယူရရှိလာတဲ့  Data  ကို  သံုးပြပီး  Detail Template  ကို  \ပခိုင်းထား\ခင်း \ဖစ်ပါ
တယ်။ ဒါနေRကာင့်  Detail  Template  ထပ်နေရးပါမယ်။  /recources/views/articles ဖုိဒါထဲမှာ
detail.blade.php အမည်Dဲ့  View  ဖုိင်တစ်ခု  ထပ်တည်နေဆာက်နေပးပါ။ ပြပီးရင် နေပးထားတဲ့ကုဒ်ကို
နေရးသားရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။



Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခD်း (၁၀) – Master Template 63

@extends("layouts.app")
@section("content")
  <div class="container">
    <div class="card mb-2">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">{{ $article->title }}</h5>
        <div class="card-subtitle mb-2 text-muted small">
          {{ $article->created_at->diffForHumans() }}
        </div>
        <p class="card-text">{{ $article->body }}</p>
        <a class="btn btn-warning"
          href="{{ url("/articles/delete/$article->id") }}">
          Delete
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
@endsection

ဒီကုဒ်က Index Template  အတွက်ကုဒ်Dဲ့  သနေဘာသဘာဝ အတူတူပါပဲ။ ကွာသွားတာက Record  တစ်
နေRကာင်းတည်းမ့ုိလ့ုိ  foreach() နေတွဘာနေတွDဲ့  Loop လုပ်နေDစရာမလုိနေတာ့ဘဲ နေဖာ်\ပထား\ခင်း \ဖစ်ပါ
တယ်။  $article Dဲ့  $articles မမှားပါနေစDဲ့။  Variable  အမည်နေလးနေတွ  ဂရုစိုက်ပါ။  အရမ်းမှား
တတ်Rကပါတယ်။ ဒီ  Template ရဲ့ နေDာက်ထပ်ထူး\ခားချက်ကနေတာ့  View Detail  မပါနေတာ့ဘဲ  Delete ခ
လုပ်တစ်ခု  ပါဝင်သွား\ခင်း  \ဖစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Delete  ခလုပ်ကို  နှိပ်လုိက်ရင်  /articles/delete/
{id} Route  ကို သွားမှာပါ  (Double Quote String  ကိုသုံးတာ သတိ\ပုပါ၊ မှားRကလွD်းလ့ုိ သတိနေပးရ
တာပါ)။ 

/articles/delete/{id} Route မရှိနေသးပါဘူး။  နေရးနေပးရမှာပါ။  အခုမနေရးနေသးပါဘူး။  နေDာက်မှ
နေရးပါမယ်။  လက်ရှိအနေDအထားကို  စမ်းRကည့်လ့ုိရပါပြပီ။  Article  List  ထဲက နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို  View
Detail နှိပ်Rကည့်ရင် အခုလုိရလဒ်ကို ရရိှပါလိမ့်မယ်။
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ဆက်လက်ပြပီး  ဒီအခD်းအတွက်  နေDာက်ဆုံး  Template  Dဲ့ပတ်သက်တဲ့  \ဖည့်စွက်ချက်အနေDDဲ့
/resources/views/layouts ထဲက app.blade.php ကိုဖွင့်Rကည့်ပါ။ <!-- Left Side
of Navbar --> ဆိုတဲ့နေDရာနေလးကို ရှာပြပီး အခုလုိ\ဖည့်စွက်နေပးလုိက်ပါ။

<!-- Left Side Of Navbar -->
<ul class="navbar-nav mr-auto">
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-success"
            href="{{ url('/articles/add') }}">
            + Add Article
        </a>
    </li>
</ul>

ဒါဟာ Article အသစ်နေတွ ထပ်ထည့်နိုင်ဖို့အတွက် Add Article ခလုပ်ကို ထည့်သွင်းလုိက်\ခင်း\ဖစ်ပါတယ်။
နှိပ်လုိက်ရင်  /articles/add Route  ကို  နေရာက်သွားမှာပါ။  အ့ဲဒီ  Route  လည်း မနေရးရနေသးပါဘူး။
နေDာက်တစ်ခD်းကျနေတာ့မှ ဆက်နေရးမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ အခုနေD ရလဒ်ကနေတာ့ ဒီလို\ဖစ်မှာပါ။
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Laravel ဆိုတဲ့ ပနေရာဂျက်နေခါင်းစဉ် နေဘးDားမှာ + Add Article ခလုပ်တစ်ခု ဝင်သွားတာပါ။ အလုပ်နေတာ့
မလုပ်နေသးပါဘူး။ အလုပ်လုပ်နေအာင် နေDာက်တစ်ခD်းမှာ ဆကန်ေရးRကမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

\ဖည့်စွက်မှတ်သားသင့်တာကနေတာ့၊  Laravel  ဆိုတဲ့  ပနေရာဂျက်နေခါင်းစဉ်ကို  \ပင်ချင်ရင်  .env ဖုိင်ထဲက
APP_NAME ကို ကိုယ်ကြကိုက်တဲ့ Dာမည်Dဲ့ \ပင်နေပးလိုက်လ့ုိ ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ \ဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

APP_NAME="Laravel Blog"
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အခန်း (၁၁) – Form

ဒီအခD်းမှာနေတာ့ HTML Form Dဲ့ Request Data နေတွကို စီမံတဲ့အပုိင်း ဆက်Rကပါမယ်။ UI ပုိင်းက လုိအပ်
မယ့် ခလုပ်နေတွနေတာ့ ထည့်ခဲ့ပြပီးသားပါ။ လုိအပ်မယ့် Route နေတွ မထည့်ရနေသးလို့ ထပ်ထည့်ရပါဦးမယ်။ ဒီ
လုိပါ -

Route::get('/articles/add', [ArticleController::class, 'add']);
Route::post('/articles/add', [

ArticleController::class,
'create'

]);

Route::get('/articles/delete/{id}', [
ArticleController::class,
'delete'

]);

Add  အတွက်  Route  နှစ်ခုDဲ့  Delete  အတွက် တစ်ခုပါ။  Add  အတွက်  Route  က နှစ်ခုဆိုနေပမယ့်  URL
လိပ်စာက တစ်ခုတည်းပါ။ သတိထားRကည့်ပါ။ တူညီတဲ့လိပ်စာကိုပဲ get() Method Dဲ့တစ်ခု၊ post()
Method  Dဲ့တစ်ခု  နေရးထားတာပါ။ လိပ်စာရိုက်ထည့်ပြပီး  (သ့ုိ) Link  ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြပီး  /articles/add
ကို လာရင်  ArticleController@add အလုပ်လုပ်သွားမှာ\ဖစ်ပြပီး၊  HTML Form ကနေD Submit  ခ
လုပ်နှိပ်ပြပီး  /articles/add ကို လာရင်နေတာ့ ArticleController@create အလုပ်လုပ်သွား
မှာပါ။
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ဆက်လက်ပြပီး  HTML Form  ပါဝင်တဲ့  View Template  တစ်ခု  တည်နေဆာက်ပါမယ်။  /resources/
views/articles ဖုိဒါထဲမှာ  add.blade.php အမည်Dဲ့  ဖုိင်တစ်ခုနေဆာက်ပါ။  ပြပီးရင်  ဒီ  HTML
Form ကုဒ်ကို နေရးသားနေပးပါ။

@extends('layouts.app')
@section('content')
  <div class="container">
    <form method="post">
      @csrf
      <div class="mb-3">
        <label>Title</label>
        <input type="text" name="title" class="form-control">
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label>Body</label>
        <textarea name="body" class="form-control"></textarea>
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label>Category</label>
        <select class="form-select" name="category_id">
          @foreach($categories as $category)
            <option value="{{ $category['id'] }}">
              {{ $category['name'] }}
            </option>
          @endforeach
        </select>
      </div>
      <input type="submit" value="Add Article" 
         class="btn btn-primary">
    </form>
  </div>
@endsection

ဒီကုဒ်မှာ အထူးသ\ဖင့် သတိ\ပုသင့်တာ (၂)  ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်ကနေတာ့  <form> Element
အတွင်းမှာ @csrf လ့ုိနေခါ်တဲ့ Blade Directive တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ Cross-site Request Forgery လ့ုိ
နေခါ်တဲ့  လံုခြခုံနေရး\ပဿတစ်ခရုှိပြပီး  Laravel  က ဒီ\ပဿDာကို  နေ\ဖရှင်းနေပးထား\ခင်း  \ဖစ်ပါတယ်။  CSRF
အနေRကာင်းကိုနေတာ့ Rကား\ဖတ် မနေ\ပာနိုင်ပါဘူး။ လုိရင်းအနေDDဲ့  လံုခြခုံနေရးအတွက် လုိအပ်တဲ့  လုပ်နေဆာင်
ချက်\ဖစ်ပြပီး @csrf မပါရင် Laravel က အ့ဲဒီနေဖာင်ကနေပးပုိ့တဲ့ လုပ်ငD်းကို လက်ခံ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်
ဘူးလ့ုိပဲ  မှတ်ထားနေပးပါ။  ဒုတိယတစ်ချက်ကနေတာ့  category_id Select  Box  အတွက်
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$categories ကို  Loop  လံုးပြပီး  နေရးသားထားလို့  ဒီ  View  Template  အလုပ်လုပ်ဖုိ့အတွက်
$categories လုိအပ်မှာ\ဖစ်ပါတယ်။ ကျD်တာနေတွကနေတာ့ ရိုးရိုး HTML From တစ်ခုမှာ နေရးနေလ့နေရး
ထ ရိှတဲ့ ကုဒ်နေတွချည်းပါပဲ။

အလုပ်နေတာ့  လုပ်ဦးမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  ArticleController@add Method  ကို  မနေရးရနေသးတဲ့
အတွက်ပါ။ ဒါနေRကာင့် ArticleController ထဲမှာ add() Method ကို အခုလုိနေရးနေပးပါ။

public function add()
{
    $data = [
        [ "id" => 1, "name" => "News" ],
        [ "id" => 2, "name" => "Tech" ],
    ];

    return view('articles.add', [
        'categories' => $data
    ]);
}

articles/add Template  ကို  $categories Dဲ့အတူ \ပခိုင်းတဲ့ကုဒ်\ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့်အခုနေD
စမ်းRကည့်မယ်ဆိုရင် စမ်းRကည့်လို့ရပါပြပီ။ /articles/add လ့ုိ URL လိပ်စာ ရိုက်ထည့်လ့ုိရသလုိ ပြပီးခဲ့
တဲ့အခD်းမှာ ထည့်ခဲ့တဲ့ + Add Article ခလုပ်ကို နှိပ်လ့ုိလည်း ရပါတယ်။
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Add  Article  နေဖာင်ကိုနေတာ့  \မင်ရပါပြပီ။  DမူDာစမ်းထည့်လ့ုိနေတာ့  မရနေသးပါဘူး။  ဒီနေဖာင်ကနေD  Add
Article ခလုပ်ကို  နှိပ်လုိက်ရင်  /articles/add Route  ကို  POST  Dဲ့သွားမှာ\ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့်
ArticleController@create Method  နေရးနေပးဖို့  လုိပါတယ်။  create() Method  ရဲ့ တာဝD်
ကနေတာ့ နေဖာင်မှာ နေရး\ဖည့်လုိက်တဲ့ အချက်အလက်နေတွကို သိမ်းနေပးရမှာပါ။ ဒီလုိနေရးရပါတယ်။

public function create()
{
    $article = new Article;
    $article->title = request()->title;
    $article->body = request()->body;
    $article->category_id = request()->category_id;
    $article->save();
    return redirect('/articles');
}

ပထမဆုံး Article Model အသစ်တစ်ခုတည်နေဆာက်ပြပီး title, body, category_id ဆိုတဲ့
Property  နေတွ  သတ်မှတ်လုိက်တာပါ။  နေဖာင်ကနေပးပ့ုိတဲ့  Data  ကို  လုိချင်ရင်  Request  $request
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Object  (သ့ုိမဟုတ်)  request() Function  ကနေDယူလ့ုိ  ရပါတယ်။  DမူDာမှာနေတာ့  request()
Function ကနေD ယူထားပါတယ်။ လုိအပ်တဲ့ Property နေတွသတ်မှတ်ပြပီး save() ကို Run နေပးလုိက်ရင်
ရပါပြပီ။ INSERT INTO နေတွဘာနေတွ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်နေDစရာမလုိဘဲ Laravel က Table ထဲမှာ Record
အသစ်တစ်ခုကို ထည့်နေပးသွားမှာ \ဖစ်ပါတယ်။ စမ်းRကည့်လ့ုိရပါပြပီ။

စမ်းRကည့်တဲ့အခါ နေဖာင်မှာ Data ကို စုံနေအာင်မ\ဖည့်ပဲ စမ်းခဲ့ရင် ဒီလုိ Error တက်နိုင်ပါတယ်။

လုိအပ်တဲ့  Data  မစုံဘဲ  INSERT  လုပ်ဖို့  ကြကိုးစားမိသလုိ \ဖစ်သွားလ့ုိ  အခုလုိ  Error  တက်တာပါ။  ဒါမျ ို း
Error  မတက်နေစဖ့ုိအတွက်  Validation စစ်နေပးသင့်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့်  create() Method ကို အခုလုိ
\ပင်လုိက်ပါ။

public function create()
{
    $validator = validator(request()->all(), [
        'title' => 'required',
        'body' => 'required',
        'category_id' => 'required',
    ]);
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    if($validator->fails()) {
        return back()->withErrors($validator);
    }

    $article = new Article;
    $article->title = request()->title;
    $article->body = request()->body;
    $article->category_id = request()->category_id;
    $article->save();
    return redirect('/articles');
}

Laravel  Dဲ့အတူ  တစ်ခါတည်းပါတဲ့  validator() Function  ကိုသံုးပြပီး  Validation  စစ်နိုင်ပါတယ်။
Parameter  နှစ်ခုနေပးရပြပီး ပထမတစ်ခုက  Data  ပါ။ DမူDာမှာ  request()->all() လ့ုိနေ\ပာထားတဲ့
အတွက်  Form  Request  Data  အားလံုးကို  စစ်မှာပါ။  ဒုတိယက  Validation  Rule  \ဖစ်ပါတယ်။
required, email, minlength စသ\ဖင့် လုိအပ်တဲ့  Rule နေတွ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ DမူDာမှာ
နေတာ့ title, body, category_id အားလံုးအတွက် required လ့ုိနေ\ပာထားလ့ုိ မ\ဖစ်မနေDပါရ
မယ်လ့ုိ စစ်လုိက်တာပါ။ တစ်\ခားသံုးလ့ုိရတဲ့ Validation Rule နေတွကို သိချင်ရင် နေအာက်ကလင့်မှာ Rကည့်
လ့ုိရပါတယ်။

- https://laravel.com/docs/validation#available-validation-rules

ပြပီးတဲ့အခါ  fails() Method  Dဲ့စစ်လုိက်ပြပီး  Validation Fails  \ဖစ်ခဲ့ရင်  return back() လ့ုိနေ\ပာ
လုိက်တဲ့အတွက် နေအာက်က အလုပ်နေတွ ဆက်မလုပ်နေတာ့ဘဲ လာခဲ့တဲ့နေDရာကို \ပD်နေရာက်သွားမှာ \ဖစ်ပါ
တယ်။  ဒါနေRကာင့်  Error  မတက်နေတာ့ဘဲ  Add  Form  ကို  \ပD်နေရာက်သွားမှာပါ။  ဒီလုိသွားတဲ့အခါ
withErrors() ရဲ့ အကူအညီDဲ့  $validator Object ကို သယ်သွားလ့ုိ  Form Template မှာ အ့ဲဒီ
$validator Object ထဲက Error Message နေတွကို \ပချင်ရင်\ပလို့ရပါတယ်။

အခုနေDစမ်းRကည့်ရင်  Error  မတက်နေတာ့ဘဲ  Form Template  ကို  \ပD်ရမှာပါ။  ဘာ  Error Message  မှ
လည်း \ပမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် \ပသင့်တဲ့ Error Message နေတွ \ပနေစဖို့အတွက် add Template မှာ
အခုလုိ \ဖည့်စွက်နေပးဖ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။

https://laravel.com/docs/validation#available-validation-rules
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@extends('layouts.app')
@section('content')
  <div class="container">

    @if($errors->any())
      <div class="alert alert-warning">
        <ol>
          @foreach($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ol>
      </div>
    @endif
    <form method="post">
      ...
    </form>
  </div>
@endsection

Template  ကုဒ်ထဲမှာ  $errors Variable  ကို သံုးလ့ုိ ရနေDတာကို အရင်သတိ\ပုပါ။  withErrors()
Dဲ့  Controller  ကနေပးလုိက်လ့ုိ  အခုလုိသံုးလုိရ့နေDတာပါ  (နေDာက်က  s  ကနေလးနေတွကို  ဂရုစိုက်ပါ၊  အရမ်း
ကျD်Rကပါတယ်)။ any() Method Dဲ့ ရှိမရှိအရင်စစ်ပြပီး ရိှရင် all() Method Dဲ့ ရှိသမe Error အားလံုး
ကို  Loop ပါတ်ပြပီး နေဖာ်\ပလုိက်တာ \ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် အခုနေD နေဖာင်မှာ စုံနေအာင်မ\ဖည့်ဘဲ ခလုပ်နှိပ်
ရင် အခုလို Error Message ကို ရရှိမှာပဲ \ဖစ်ပါတယ်။
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အခုဆိုရင် Article အသစ်နေတွ ထည့်လ့ုိရသွားပါပြပီ။ Validation လည်း စစ်ပြပီးပါပြပီ။ လက်စDဲ့ ထည့်ထားတဲ့
Article နေတွကို \ပD်ဖျက်လ့ုိရတဲ့ လုပ်နေဆာင်ချက်ကို ထပ်ထည့်ပါမယ်။ Route နေတွ  ခလုပ်နေတွက ထည့်ပြပီး
သားပါ။ ArticleController မှာ delete() Method ကို အခုလုိ ထပ်နေရးနေပးဖ့ုိပဲ လုိပါတယ်။

public function delete($id)
{
  $article = Article::find($id);
  $article->delete();
  return redirect('/articles')->with('info', 'Article deleted');
}

ဒါပါပဲ။ လွယ်ပါတယ်။ find() Method ကိုသုံးပြပီး ID Dဲ့ ကိုက်တဲ့ Article ကိုထုတ်ယူပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ
သ့ူနေပါ်မှာ  delete() ကို  Run  နေပးလုိက်ယုံပါပဲ။  စမ်းRကည့်နိုင်ဖ့ုိအတွက်  Article  Detail  ကိုသွားပြပီး
Delete ခလုပ်ကို နှိပ်ရမှာပါ။ ဖျက်ပြပီးသွားရင် Article List ကို \ပD်သွားခိုင်းထားပါတယ်။ အ့ဲဒီလို သွားခိုင်း
တဲ့အခါမှာ  with() Method  Dဲ့  အချက်အလက်တစ်ချ ို ့  နေပးလုိက်တာကို  သတိ\ပုပါ။  အ့ဲဒါကို  Flash
Message  လ့ုိ နေခါ်ပါတယ်။  User  သိဖ့ုိလုိတဲ့ အချက်အလက်နေတွကို  တစ်ကြကိမ် \ပနေပးတဲ့  Message  အမျ ို း
အစားပါ။  အခုနေတာ့  \ပဦးမှာ  မဟုတ်နေသးပါဘူး။  \ပတဲ့ကုဒ်ကို  နေရးနေပးရဦးမှာပါ။  ဒါနေRကာင့်
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articles/index.blade.php ဖုိင်မှာ အခုလုိ \ဖည့်စွက်နေပးရပါဦးမယ်။

@extends("layouts.app")
@section("content")
    <div class="container">

        @if(session('info'))
            <div class="alert alert-info">
                {{ session('info') }}
            </div>
        @endif
        {{ $articles->links() }}
        @foreach($articles as $article)
            ...
        @endforeach
    </div>
@endsection

with() Dဲ့နေပးလုိက်တဲ့  Flash Message နေတွက session() ထဲမှာ သိမ်းထားတာ\ဖစ်လ့ုိ အရင်ဆုံး ရှိ
မရှိ  စစ်ပါတယ်။ ရှိတယ်ဆိုနေတာ့မှ \ပခိုင်းလုိက်တာပါ။ ဒါနေRကာင့် အခုနေD  Article  တစ်ခုကို  Delete  လုပ်
လုိက်ရင် ရလဒ်က အခုလုိ\ဖစ်မှာပါ။
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အခုဆိုရင်  Data  နေတွရယူပံု၊  သိမ်းဆည်းပံု၊  Delete  လုပ်ပုံ  ဒါနေတွအားလံုး  စုံသွားပါပြပီ။  Edit  \ပုလုပ်ပံုကို
နေတာ့ DမူDာ ထည့်မနေပးနေတာ့ပါဘူး။ အခုနေပးထားသနေလာက်ကိုပဲ နေကာင်းနေကာင်း သနေဘာနေပါက်နေအာင်
နေလ့ကျင့်ထားပါ။  အလားတူလုပ်နေဆာင်ချက်မျ ို းနေတွကို  Rကည့်စရာမလုိနေတာ့ဘဲ  လက်တမ်း  နေရးနိုင်တဲ့
အဆင့်ထိ  လုပ်ထားဖ့ုိလုိပါတယ်။  ဒီလုိလုပ်ထားလ့ုိ  MVC  ကုဒ်နေတွDဲ့  Laravel  ရဲ့  သနေဘာသဘာဝကို
Dားလည်နေDပြပီဆိုရင်  Edit  လုိ  လုပ်နေဆာင်ချက်မျ ို းကို  ကိုယ်တိုင်နေရး\ဖည့်လ့ုိ  ရသွားပါတယ်။  နေရးရတာမ
ခက်ပါဘူး၊ နေရးရတဲ့ကုဒ်များမှာမို့လ့ုိသာ အစပုိင်းမှာ နေခါင်းမူးသွားမှာစိုးလ့ုိ ချD်ထားခဲ့တာပါ။ 
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အခန်း (၁၂) – Relationship

Database Table  ထဲက  Data  နေတွကို စီမံတဲ့အခါ ရိုးရိုး  SQL Query  နေတွDဲ့ဆိုရင်  Table Relationship
နေတွအတွက်  JOIN Query  နေတွကို  သံုးRကရပါတယ်။  One to One, One to Many, Many to Many  စ
သ\ဖင့်  Relationship  ပံုစံအမျ ို းမျ ို း  ရိှတဲ့ထဲက အသံုးအများဆုံး\ဖစ်တဲ့  One to Many Relationship  ကို
Laravel မှာ ဘယ်လုိစီမံရသလဲ ဆိတုာကို ဆက်လက် နေလ့လာသွားRကမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

ဥပမာ  -  စာသင်ခD်းတစ်ခD်းမှာ  နေကျာင်းသားနေတွ  အများကြကီး  ရိှတယ်ဆိုပါစို့။  ဒါဟာ  One  to  Many
Relationship  ပံုစံဆက်စပ်မှုပါ။  ဒီအတွက်  Laravel  မှာ  Relationship Method  နှစ်ခု  မှတ်သင့်ပါတယ်။
hasMany() ဆိုတဲ့  Method Dဲ့  belongsTo() ဆိုတဲ့  Method ပါ  (s  သတိထားပါ)။ စာသင်ခD်းတစ်
ခD်းမှာ နေကျာင်းသားနေတွ အများကြကီး ရှိတယ်ဆိုတာကို A classroom has many students လ့ုိ နေ\ပာနိုင်ပါ
တယ်။  ဒါနေRကာင့်  Classroom  Model  တစ်ခုနေပါ်မှာ  hasMany('Student') နေ\ပာလိုက်ရင်  အ့ဲဒီ
Classroom Dဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နေကျာင်းသားစာရင်းကို \ပD်ရနိုင်ပါတယ်။

နေကျာင်းသား ဘိုဘို  ဟာ  Classroom A  မှာ တက်နေDတယ်ဆိုရင်  Bobo  belongs to Classroom A  လ့ုိ
နေ\ပာနိုင်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် Bobo ဆိုတဲ့  Student Model နေပါ်မှာ belongsTo('Classroom') လ့ုိ
နေ\ပာလိုက်ရင် Classroom A ကို \ပD်ရမှာပါ။ Dားလည်မယ်လ့ုိ ယူဆပါတယ်။

ဒီလို အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်  Table Name နေတွ  Column Name နေတွ နေပးပံုနေပးDည်း မှD်ဖုိ့နေတာ့ လုိပါ
တယ်။  မမှD်လည်း  ရနေပမယ့်  အမည်နေပးပုံမှD်မှသာ  Setting  နေတွ  \ပင်စရာမလုိဘဲ  ဒီလုပ်နေဆာင်ချက်ကို
အလုိအနေလeာက်တD်းရမှာပါ။ Convention over Configuration အနေRကာင်းနေ\ပာခဲ့တာ မှတ်မိRကဦးမှာပါ။
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အများကြကီးမှတ်စရာမလုိပါဘူး။  id Dဲ့  _id ချတိ်တယ်လ့ုိ  မှတ်ထားလုိက်ရင်ရပါပြပီ။  ဆိုလုိတာက
Classroom A ရဲ့ id က 12 ဆိုရင် နေကျာင်းသား Bobo ရဲ့ classroom_id တD်ဖုိးကို 12 လ့ုိနေပးလုိက်
ရင်ရပါပြပီ။  တစ်\ခားဘာမှ  မလုိအပ်ပါဘူး။  Bobo->belongsTo('Classroom') လ့ုိနေ\ပာလိုက်တဲ့
အခါ  Laravel  ရဲ့  Bobo Model  ရဲ့  classroom_id ကို Rကည့်လုိက်မှာပါ။  classroom_id တD်ဖုိး
12 \ဖစ်နေDတဲ့အခါ classrooms Table ရဲ့ id တD်ဖုိး 12 Dဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Record ကို \ပD်နေပးသွားမှာပါ။
မျက်စိရှုပ်သွားရင် ဒီစာပုိဒ်ကို နေDာက်ထပ် တစ်နေခါက်နှစ်နေခါက်နေလာက် \ပD်ဖတ်Rကည့်နေပးပါ။ မျက်စိထဲမှာ
ဒီဆက်စပ်မှုကို ရှင်းနေDနေအာင်\မင်မှ နေရှ့ဆက်သွားလ့ုိ နေကာင်းမှာပါ။

အလားတူပဲ  ClassroomA->hasMany('Student') လ့ုိနေ\ပာလုိက်ရင် နေ\ပာလုိက်ရင်  Classroom
A  ရဲ့  id ကို  ယူမှာပါ။  id တD်ဖုိးက  12 \ဖစ်နေDတဲ့အခါ  students Table  ထဲက  classroom_id
တD်ဖုိး  12 \ဖစ်နေDသူနေတွ  စာရင်းကို  \ပD်နေပးလုိက်မှာ  \ဖစ်ပါတယ်။  ဒီအလုပ်နေတွကို  Framework  က
အကုD်လုပ်နေပးသွားပြပီး ကိုယ့်ဘက်က id Dဲ့ _id ချတိ်ပြပီး အလုပ်လုပ်နေပးတယ်ဆိုတာကို မှတ်ထားရင် ရ
ပါပြပီ။

လက်ရှိနေရးလက်စကုဒ်မှာ  ထည့်သွင်းစမ်းသပ်နိုင်ဖ့ုိအတွက်  Table  (၂)  ခု  ထပ်မံ  တည်နေဆာက်ပါမယ်။
categories Table Dဲ့  comments Table တို့ပါ။ ဒါနေRကာင့် Model ဖုိင်နေတွ Migration ဖုိင်နေတွ အခု
လုိ တည်နေဆာက်လုိက်ပါမယ်။

php artisan make:model Category -m

php artisan make:model Comment -m

ပြပီးတဲ့အခါ  Table  ရဲ့  ဖဲွ့စည်းပံုသတ်မှတ်ဖ့ုိအတွက်  Migration  ဖုိင်နေတွကို  \ပင်ပါမယ်။  /databases/
migrations ဖုိဒါထဲက xxx_create_categories_table.php ဖုိင်ကိုဖွင့်ပါ။ up() Method
ကို အခုလုိ \ပင်နေပးပါ။
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public function up()
{
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->timestamps();
    });
}

တစ်နေRကာင်းတည်း ထပ်တိုးလုိက်တာပါ။ name အမည်Dဲ့  String Column တစ်ခု\ဖစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ
xxx_create_comments_table.php ဖုိင်ကိုဖွင့်ပြပီး up() Method ကို အခုလုိ\ပင်နေပးပါ။

public function up()
{
    Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->text('content');
        $table->integer('article_id');
        $table->timestamps();
    });
}

comments Table မှာနေတာ့ Column (၂) ခုထပ်တိုးထားပါတယ်။ content Dဲ့  article_id တို့ပါ။
ဒါနေတွ သတ်မှတ်ပြပီးရင် migrate Command ကို အခုလုိ Run နေပးပါ။

php artisan migrate:fresh

migrate လ့ုိ  Run  ရင် ထပ်တိုးလုိက်တဲ့ဖုိင်နေတွကိုပဲ  နေရ�းပြပီး  Run  သွားမှာပါ။  Laravel  က သိပါတယ်၊
မှတ်ထားပါတယ်။ အခနုေတာ့  migrate:fresh လ့ုိ  Run  ထားတဲ့အတွက်နေRကာင့် ရှိသမeဖုိင်အားလုံးကို
အစကနေD \ပD်  Run  သွားမှာပါ။ အရင်ကစမ်းထားတဲ့  Data  နေတွတစ်ခါတည်း ရှင်းပြပီးသား \ဖစ်နေစချင်လို့
အခုလုိ Run ထားတာပါ။

ပြပီးတဲ့အခါ  DမူDာ  Data  နေတွထည့်နိုင်ဖ့ုိအတွက်  Model  Factory  နေတွ  Seed  နေတွ  နေရးပါတယ်။  Model
Factory ဖုိင်နေတွကိုအခုလုိ တည်နေဆာက်နေပးပါ။
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php artisan make:factory CategoryFactory

php artisan make:factory CommentFactory

/databases/factories/ ဖုိဒါထဲက  CategoryFactory.php ကိုဖွင့်ပြပီး  definition()
Method မှာ အခုလုိ \ဖည့်နေပးပါ။

public function definition()
{
    return [
        "name" => ucwords($this->faker->word)
    ];
}

Faker  Dဲ့  Random Word  တစ်ခုကို  Category Name  အ\ဖစ် သတ်မှတ်နေပးလုိက်တာပါ။  ucwords()
ကနေတာ့ အ့ဲဒီ Word ကို Capital Case \ဖစ်နေစချင်တဲ့အတွက် သံုးလိုက်တာပါ။ Standard PHP Function
တစ်ခု \ဖစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ CommentFactory.php မှာ အခုလုိ\ဖည့်နေပးပါ။

public function definition()
{
    return [
        "content" => $this->faker->paragraph,
        "article_id" => rand(1, 20),
    ];
}

Comment Content  အနေDDဲ့  Random Paragraph  တစ်ခု\ဖစ်ပြပီး  article_id အတွက်နေတာ့  1, 20
Rကား  Random  တD်ဖုိးတစ်ခုကို  သတ်မှတ်နေပးလိုက်တာပါ။  ပြပီးတဲ့အခါ  /databases/seeds ထဲက
DatabaseSeeder.php မှာ အခုလုိ\ပင်နေပးပါ။
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<?php

namespace Database\Seeders;
use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Article;
use App\Models\Category;
use App\Models\Comment;
class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Seed the application's database.
     *
     * @return void
     */
    public function run()
    {
        Article::factory()->count(20)->create();
        Category::factory()->count(5)->create();
        Comment::factory()->count(40)->create();
    }
}

ဒါနေRကာင့်  Run လုိက်ရင်  Article  အခု  (၂၀)၊  Category (၅)  ခု Dဲ့  Comment အခု  (၄၀) တို့ကို  Sample
Data အနေDDဲ့ ရရှိမှာ\ဖစ်ပါတယ်။

php artisan db:seed

အခုဆိုရင် စမ်းဖ့ုိအတွက် Table Dဲ့ Data နေတွနေတာ့စုံသွားပါပြပီ။ Relationship ကုဒ်နေတွ စနေရးပါနေတာ့မယ်။
Article  Dဲ့  Category  ရဲ့  ဆက်စပ်မှုက  An Article  belongs to a Category  \ဖစ်ပါတယ်။ ဆိုလုိတာက
Article တစ်ခုဟာ Category တစ်ခုDဲ့  သက်ဆိုင်ပါတယ်။ Article Dဲ့ Comment ရဲ့ ဆက်စပ်မှုကနေတာ့ An
Article  has many Comment \ဖစ်ပါတယ်။  Article  တစ်ခုမှာ  Comment  နေတွ အများကြကီး ရိှတယ်ဆိုတဲ့
သနေဘာပါ။  ဒီသနေဘာနေတွ  နေပါ်လွင်နေအာင်  နေရးမှာ  \ဖစ်ပါတယ်။  /app/Models  ဖုိဒါထဲက
Article.php ကိုဖွင့်ပါ။ ပြပီးရင် အခုလုိနေရးနေပးပါ။
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<?php

namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
    use HasFactory;
    public function category()
    {
        return $this->belongsTo('App\Models\Category');
    }

    public function comments()
    {
        return $this->hasMany('App\Models\Comment');
    }
}

category() Dဲ့  comments() ဆိုတဲ့  Method  နှစ်ခုထပ်တိုးလုိက်တာပါ  (ထပ်သတိနေပးပါမယ်၊
comments  က  s  ကို  ဂရုစိုက်ပါ)။  ဒီလုိနေရးနေပးလုိက်တဲ့အတွက်  category() Method  ကို  နေခါ်ရင်
လက်ရှိ Article Dဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Category ကို ရမှာပါ။ comments() Method ကို နေခါ်ရင်နေတာ့ လက်ရှိ
Article Dဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Comments နေတွကို ရမှာပါ။

လက်နေတွ့စမ်းသပ်နိုင်ဖို့  /resources/views/articles ထဲက detail.blade.php ကို အခု
လုိ\ပင်နေပးပါ။

@extends("layouts.app")
@section("content")
  <div class="container">
    <div class="card mb-2">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">{{ $article->title }}</h5>
        <div class="card-subtitle mb-2 text-muted small">
          {{ $article->created_at->diffForHumans() }},
          Category: <b>{{ $article->category->name }}</b>
        </div>
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        <p class="card-text">{{ $article->body }}</p>
        <a class="btn btn-warning"
          href="{{ url("/articles/delete/$article->id") }}">
          Delete
        </a>
      </div>
    </div>

    <ul class="list-group">
      <li class="list-group-item active">
        <b>Comments ({{ count($article->comments) }})</b>
      </li>
      @foreach($article->comments as $comment)
        <li class="list-group-item">
          {{ $comment->content }}
        </li>
      @endforeach
    </ul>
  </div>
@endsection

$article->category လ့ုိနေ\ပာလုိက်ရင် လက်ရှိ Article Model Dဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Category တစ်ခုကို
ရပါတယ်။  ရလာတဲ့  Category  ရဲ့  name ကို  ရိုက်ထုတ်နေဖာ်\ပထားတာကို  နေတွ့ရမှာ  \ဖစ်ပါတယ်။
$article-> comments ဆိုရင်နေတာ့ လက်ရှိ Article Model Dဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Comments စာရင်းကို
ရပါတယ်။ အ့ဲဒီ Comments စာရင်းကို Loop လုပ်ပြပီး နေဖာ်\ပထားတဲ့အတွက် ရလဒ်က အခုလုိ \ဖစ်မှာပါ။
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လက်စDဲ့  Comment  အသစ်နေတွ  ထပ်ထည့်လ့ုိ  ရနေအာင်Dဲ့  \ပD်ဖျက်လို့ရနေအာင်  လုပ်ပါမယ်။
detail.blade.php ကို အခုလုိ ထပ်မံ\ဖည့်စွက်ပါ။
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@extends("layouts.app")
@section("content")
  <div class="container">
    <div class="card mb-2">
      ...
    </div>

    <ul class="list-group mb-2">
      <li class="list-group-item active">
        <b>Comments ({{ count($article->comments) }})</b>
      </li>
      @foreach($article->comments as $comment)
        <li class="list-group-item">
            <a href="{{ url("/comments/delete/$comment->id") }}"
                class="btn-close float-end">
            </a>
            {{ $comment->content }}
        </li>
      @endforeach
    </ul>

    <form action="{{ url('/comments/add') }}" method="post">
      @csrf
      <input type="hidden" name="article_id"
        value="{{ $article->id }}">
      <textarea name="content" class="form-control mb-2" 
        placeholder="New Comment"></textarea>
      <input type="submit" value="Add Comment"
        class="btn btn-secondary">
    </form>
  </div>
@endsection

Comment တစ်ခုချင်းစီDဲ့အတူ /comments/delete/{id} Route ကိုသွားတဲ့ ခလုပ်နေတွ ပါဝင်သွား
ပြပီး၊ Comment စာရင်းရဲ့နေအာက်မှာ New Comment Form ပါဝင်သွားတာပါ။ Hidden Input တစ်ခုပါဝင်
ပြပီး သူရဲ့ Value က Article ID \ဖစ်တယ်ဆိုတာကို သတိ\ပုပါ။ Form ရဲ့ Action အရ ဒီ Form ကို Submit
လုပ်လုိက်ရင်  /comments/add Route  ကို နေရာက်သွားမှာပါ။ ဒါနေRကာင့် အ့ဲဒီ  Route  နေတွ သွားထည့်
နေပးရပါမယ်။
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/routes/web.php ရဲ့အနေပါ်Dားမှာ အခုလုိ \ဖည့်နေပးပါ။

use App\Http\Controllers\CommentController;

ပြပီးတဲ့အခါ Route အသစ်နှစ်ခုကို အခုလုိထပ်တိုးနေပးလုိက်ပါ။

Route::post('/comments/add', [
CommentController::class, 
'create']

);

Route::get('/comments/delete/{id}', [
CommentController::class,
'delete'

]);

/comments/add အတွက် Method က post() ဆိုတာကို သတိ\ပုပါ။


ှတ်ချက် - Comment  အသစ်အတွက်  /articles/detail/{article_id}/comment/add
ဆိုတဲ့ Route ကို သံုးရင် ပုိ\ပည့်စုံနိုင်ပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် Comment အတွက် Route ကို /comments Dဲ့
သာ စလုိတဲ့အတွက် အ့ဲဒီDည်းကို မသံုးခဲ့တာပါ။ Route Dဲ့ Controller ဆက်စပ်မှု Consistence \ဖစ်နေစချင်
လ့ုိပါ။

လက်ရှိDမူDာ Route နှစ်ခုလံုးက CommentController ကို ညwD်းထားလ့ုိ Comment Controller ဖုိင်
နေဆာက်ရပါမယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ create() Dဲ့ delete() Method (၂) ခု နေရးနေပးရပါမယ်။

php artisan make:controller CommentController

<?php

namespace App\Http\Controllers;
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use App\Models\Comment;
use Illuminate\Http\Request;
class CommentController extends Controller
{
    public function create()
    {
        $comment = new Comment;
        $comment->content = request()->content;
        $comment->article_id = request()->article_id;
        $comment->save();
        return back();
    }

public function delete($id)
    {
        $comment = Comment::find($id);
        $comment->delete();
        return back();
    }
}

App\Comment ကို Import လုပ်ထားတာ သတိ\ပုပါ။ create() Dဲ့  delete() တို့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံု
ကိုနေတာ့ အထူးထပ်ပြပီး ရှင်း\ပဖ့ုိ မလုိနေတာ့ဘူးလ့ုိ ထင်ပါတယ်။ နေရးထားတဲ့ကုဒ်မှာ အဓိပ္ပါယ်က နေပါ်လွင်
နေDပါပြပီ။ 

အခုဆိုရင်  ကျွD်နေတာ်တို့  DမူDာအနေDDဲ့  တည်နေဆာက်နေDတဲ့  Blog  စDစ်နေလးဟာ  နေတာန်ေတာ်နေလး
အသက်ဝင်နေDပါပြပီ။  Article  နေတွ  ထည့်လ့ုိရတယ်၊  ဖျက်လ့ုိရတယ်။  Comment  နေတွ  တွဲ\ပနေပးတယ်၊
Comment နေတွ ထည့်လို့ရတယ်၊ ဖျက်လ့ုိရတယ်၊ စသ\ဖင့် အနေတာ်နေလး အဆင်နေ\ပနေDပါပြပီ။

နေDာက်တစ်ခD်းမှာ Authorization Dဲ့ ပတ်သက်တဲ့အနေRကာင်းအရာနေတွ ထပ်\ဖည့်Rကပါမယ်။
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အခန်း (၁၃) – Authorization

နေဆာ့ဖ်ဝဲလံုခြခုံနေရးDဲ့  ပတ်သက်ရင်  Authentication  Dဲ့  Authorization  ဆိုတဲ့  အမည်  ခပ်ဆင်ဆင်နှစ်ခု
ရှိနေDပါတယ်။  Authentication  ဆိုတာ  ဝင်ခွင့်ရှိမရှိ စစ်နေဆး\ခင်း\ဖစ်ပြပီး၊  Authorization  ဆိုတာကနေတာ့
လုပ်ခွင့်ရှိမရှိ စစ်နေဆး\ခင်း\ဖစ်ပါတယ်။  အမည်Dဲ့  သနေဘာသဘာဝ  ဆင်နေပမယ့်  တနူေတာ့  မတူပါဘူး။
Laravel  မှာ  Authentication  Dဲ့  ပတ်သက်လ့ုိ  လုိအပ်တဲ့  ကုဒ်နေတွက  ကိုယ်တိုင်နေရးစရာမလုိဘဲ
Framework  က ကြကိုနေရးနေပးထားလ့ုိ  ထည့်ပံုထည့်Dည်းကို  Rကည့်ခဲ့ပြပီးပါပြပီ။  ဒါနေRကာင့်  Login, Register,
Logout စတဲ့လုပ်ငD်းနေတွက ရရှိထားပြပီး \ဖစ်ပါတယ်။

အခုဆက်လက်ပြပီး Authorization Dဲ့ပတ်သက်တဲ့ DမူDာနေတွ နေရးစမ်းRကည့်ပါမယ်။ ပထမအဆင့် အနေDDဲ့
Article  နေတွထည့်တာ၊  ဖျက်တာ၊  Comment  နေတွ  ထည့်တာ ဖျက်တာကို  လူတိုင်းကို  လုပ်ခွင့်မနေပးဘဲ၊
Login ဝင်ထားတဲ့ သူကိုသာ လုပ်ခွင့် နေပးပါနေတာ့မယ်။ ဒီအတွက် Auth Middleware ကို သံုးပြပီး အလွယ်
တစ်ကူ နေရးလ့ုိရပါတယ်။

Middleware အနေRကာင်းကို Rကား\ဖတ်ပြပီး Dည်းDည်းနေ\ပာရရင်၊  Middleware ဆိုတာ Request Filter  လ့ုိ
အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။  Request  တစ်ခုကို  လက်ခံရရှိရင် Rကား\ဖတ်စစ်နေဆးစီမံတဲ့အလုပ်နေတွ လုပ်နေပး
နိုင်တဲ့  Dည်းပညာပါ။  Laravel  မှာ  CSRF Token, Auth  စသ\ဖင့်  Middleware  နေတွ အသင့် ပါပါတယ်။
CSRF Token Middleware က Rကား\ဖတ်ပြပီး စစ်နေDလ့ုိ  Form နေတွမှာ @csrf မပါရင် အလုပ်မလုပ်တာ
ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း  Middleware  နေတွ နေရးလ့ုိရပါတယ်။  Third-party Middleware  နေတွလည်း လုိအပ်
ရင် ထပ်ထည့်လုိ့ရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာနေတာ့ ထူး\ခားတဲ့ လုိအပ်ချက်မရှိလ့ုိ ကိုယ်တိုင်  Middleware နေတွ
နေရးသားပံုကို ထည့်မနေဖာ်\ပပါဘူး။ လုိအပ်ရင် နေDာက်မှကိုယ့်ဘာသာ ဆက်နေလ့လာရမှာပါ။
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Auth  Middleware  ကို  အသံုး\ပုပြပီး  Login  ဝင်ထားမထား  စစ်ဖ့ုိအတွက်  Route  မှာ  စစ်လ့ုိရသလုိ
Controller မှာလည်း စစ်လ့ုိရပါတယ်။ ဥပမာ -

Route::get('/articles/add', [
"ArticleController::class,
'add'

])->middleware('auth');

ဒီလိနုေရးနေပးလုိက်ရင် /articles/add Route က Login \ဖစ်နေDမှပဲ အလုပ်လုပ်နေတာ့မှာပါ။ Login ဝင်
မထားဘဲ သွားဖို့ကြကိုးစားရင် Login Page ကို အလုိအနေလeာက် နေရာက်သွားမှာပါ။ ဒါနေပမယ့် Route တစ်ခု
ချင်းစီမှာ အ့ဲဒီလုိလိုက်နေရးနေDရရင် အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် ArticleController Class ထဲမှာ
အခုလုိ\ဖည့်စွက် နေပးသင့်ပါတယ်။

public function __construct()
{
    $this->middleware('auth')->except(['index', 'detail']);
}

Constructor  ထည့်သွင်းလုိက်\ခင်း\ဖစ်ပြပီး  Middleware  အနေDDဲ့  auth ကို  အသံုး\ပုဖုိ့  သတ်မှတ်ထားပါ
တယ်။ ဒါနေRကာင့် ဒီ  Controller  ထဲက လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွကို  Login  \ဖစ်နေDမှပဲ နေပးလုပ်နေတာ့မှာပါ။ ဒါ
နေပမယ့် except() Dဲ့ index, detail နှစ်ခုကို ချD်ထားတဲ့အတွက် index() Dဲ့ detail() တို့
ကိုနေတာ့  Login  မ\ဖစ်လည်းဘဲ ခြွခင်းချက်အနေDDဲ့  အသံုး\ပုခွင့်နေပးပါလိမ့်မယ်။  CommentController
မှာနေတာ့ အခုလုိ နေရးနေပးသင့်ပါတယ်။

public function __construct()
{
    $this->middleware('auth');
}

သ့ူမှာနေတာ့ except() နေတွဘာနေတွ မလုိနေတာ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် Login ဝင်မထားရင် Rကည့်ယုံပဲ Rကည့်
လ့ုိရပြပီး Login ဝင်ထားနေတာ့မှသာ အသစ်ထည့်တာ၊ ဖျက်တာနေတွ လုပ်လ့ုိရနေတာ့မှာပါ။
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တစ်ချ ို ့ + Add Article လုိခလုပ်နေတွ အပါအဝင် တစ်ချ ို ့ UI နေတွကိုလည်း Login ဝင်ထားမှ \ပနေစချင်ရင် ရ
ပါတယ်။ /resources/views/layouts ဖုိဒါထဲက app.blade.php မှာ + Add Article ခလုပ်
ထည့်ထားတာ မှတ်မိဦးမှာပါ။ ဒီလုိ\ပင်နေပးလုိက်မယ်ဆိုရင် အ့ဲဒီ + Add Article ခလုပ်ကို Login ဝင်ထားမှ
ပဲ \မင်ရနေတာ့မှာပါ။

<li class="nav-item">
    @auth
        <a class="nav-link text-success"
            href="{{ url('/articles/add') }}">+ Add Article</a>
    @endauth
</li>

နေ\ပာင်း\ပD်အား\ဖင့်  Login မဝင်ထားမှ \ပနေစချင်တာနေတွ ရိှရင်လည်းရပါတယ်။ @auth အစား @guest
ကို သံုးနေပးရပါတယ်။

Authorizing Comment Delete (only owner)
ဒီတစ်ခါနေတာ့  ကိုယ့်ထည့်ထားတဲ့  Comment  ကိုပဲ  ဖျက်ခွင့်\ပုတဲ့  ကုဒ်နေတွ  ထပ်နေရးပါမယ်။  စမ်းသပ်
နေရးသားနိုင်ဖုိ့အတွက်  Database  Migration  Dဲ့  Seed  ကို  အရင်\ပင်ရပါမယ်။  ပထမဆုံးအနေDDဲ့
xxx_create_comments_table.php ကိုဖွင့်ပြပီး အခုလုိ\ဖည့်စွက်နေပးပါ။

public function up()
{
    Schema::create('comments', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->text('content');
        $table->integer('article_id');
        $table->integer('user_id');
        $table->timestamps();
    });
}

user_id Column ပါဝင်သွားတာပါ။ Comment နေတွသိမ်းတဲ့အခါ သိမ်းတဲ့သူရဲ့  ID ကို တွဲသိမ်းနိုင်ဖ့ုိပါ။
ပြပီးတဲ့အခါ၊ CommentFactory.php မှာလည်း အခုလုိ\ဖည့်စွက်နေပးပါ။
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public function definition()
{
    return [
        "content" => $this->faker->paragraph,
        "article_id" => rand(1, 20),
        "user_id" => rand(1, 2),
    ];
}

user_id Column  အတွက်  တD်ဖုိးတစ်ခါတည်း  ထည့်သတ်မှတ်နေပးလုိက်တာပါ။  ပြပီးရင်နေတာ့
DatabaseSeeder.php မှာ အခုလုိ User Model Class ကို Import လုပ်နေပးပါ။

use App\Models\User;

ပြပီးတဲ့အခါ User Factory ကိုသံုးပြပီး User Model နှစ်ခုတည်နေဆာက်တဲ့ကုဒ်ကို အခုလုိ\ဖည့်နေပးပါ။

public function run()
{
    Article::factory()->count(20)->create();
    Category::factory()->count(5)->create();
    Comment::factory()->count(40)->create();
    User::factory()->create([
        "name" => "Alice",
        "email" => "alice@gmail.com",
    ]);

    User::factory()->create([
        "name" => "Bob",
        "email" => "bob@gmail.com",
    ]);
}

Alice  Dဲ့  Bob  ဆိုတဲ့  User  (၂)  နေယာက်ကို  တစ်ခါတည်း  ထည့်လိုက်တာပါ။  UserFactory က
Framework  Dဲ့အတူ  Dဂိုကတည်းက  ပါဝင်ပြပီး\ဖစ်ပါတယ်။  ကိုယ့်ဘာသာ  ထပ်နေရးနေပးစရာ  မလုိပါဘူး။
UserFactory ထဲမှာ name, email ကို Faker Dဲ့ Random နေပးထားလ့ုိ မသုံးချင်ပါဘူး။ ဒါနေပမယ့်
UserFactory ကို  သွား\ပင်စရာ  မလုိပါဘူး။  DမူDာမှာ  \ပထားတဲ့အတိုင်း  DatabaseSeeder မှာ
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ကိုယ်နေပးချင်တဲ့  Property  နေတွကို  တွဲနေပးလ့ုိ  ရပါတယ်။  UserFactory ထဲမှာ  Password  အတွက်
password ဆိုတဲ့စာလံုးကိုပဲ  Hash  နေ\ပာင်းပြပီး  သိမ်းထားနေပးပါတယ်။  ဒါနေRကာင့်  User  အားလံုးရဲ့
Password က password \ဖစ်ပါတယ်။ 

ပြပီးတဲ့အခါ Migration Dဲ့ Seed ကို အခုလုိ အတွဲလုိက် Run နေပးလုိက်ပါ။

php artisan migrate:fresh --seed

နေDာက်ကနေD  --seed တွဲနေပးထားတဲ့အတွက်  db:seed ကို နေDာကတ်စ်နေRကာင်း ထပ်  Run  စရာမလုိ
နေတာ့ပါဘူး။ ပြပီးတဲ့အခါ  alice@gmail.com, bob@gmail.com  စတဲ့ အီးနေမးလ်  (၂)  ခုထဲက နှစ်သက်ရာ
တစ်ခုDဲ့ Login ဝင်ပြပီး စမ်းRကည့်လို့ရပါပြပီ။ Password ကနေတာ့ password ပါ။

လုပ်ချင်တာကနေတာ့ Comment နေတွကို လူတိုင်းကို ဖျက်ခွင့်မနေပးဘဲ၊ မူလတင်ထားသူကိုသာ ဖျက်ခွင့်နေပး
ချင်တာပါ။  အ့ဲဒါမနေရးခင်  ဘယ်  Comment  ကို  ဘယ်သူတင်ထားလဲ သိရဖ့ုိ  လုိပါနေသးတယ်။ ဒါနေRကာင့်
/app/Models ဖုိဒါနေအာက်က Comment.php မှာ အခုလုိ Relationship Method တစ်ခု နေရးနေပးပါ။

public function user()
{
    return $this->belongsTo("App\Models\User");
}

ပြပီးရင်  /resources/views/articles ဖုိဒါနေအာက်က  detail.blade.php မှာ  အခုလုိ\ပင်
နေပးပါ။
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@extends("layouts.app")
@section("content")
  <div class="container">
    ...

    <ul class="list-group mb-2">
      <li class="list-group-item active">
        <b>Comments ({{ count($article->comments) }})</b>
      </li>
      @foreach($article->comments as $comment)
        <li class="list-group-item">

<a href="{{ url("/comments/delete/$comment->id") }}"
            class="btn-close float-end">
          </a>
          {{ $comment->content }}
          <div class="small mt-2">
            By <b>{{ $comment->user->name }}</b>,
            {{ $comment->created_at->diffForHumans() }}
          </div>
        </li>
      @endforeach
    </ul>

@auth
      <form action="{{ url('/comments/add') }}" method="post">
        ...
      </form>
    @endauth
  </div>
@endsection

Comment ကိုနေဖာ်\ပတဲ့အခါ Username Dဲ့ Date Time ကိုပါ တစ်ခါတည်း ထည့်\ပလုိက်တာပါ။ ပြပီးနေတာ့
Comment Form ကိုလည်း @auth \ဖစ်နေDမှပဲ \ပခိုင်းထားပါတယ်။ လက်ရှိရလဒ်က အခုလို\ဖစ်မှာပါ။
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အခုဆိုရင် Comment တစ်ခုချင်းစီရဲ့နေအာက်မှာ ဘယ်သနူေရးထားတာလဲဆိုတဲ့ Dာမည်နေလးနေတွ နေပါ်နေDပါ
ပြပီ။ ဆက်လက်ပြပီး ကိုယ်နေရးထားတဲ့  Comment ကိုပဲ ဖျက်လ့ုိရနေအာင်၊ သူများ Comment နေတွ ဖျက်လုိ့မ
ရနေအာင် လုပ်ပါမယ်။

Laravel  မှာ  Authorization  Dဲ့ပတ်သက်ရင်  Gate  Dဲ့  Policies  လ့ုိနေခါ်တဲ့  Dည်းလမ်းနှစ်မျ ို းပါပါတယ်။
သနေဘာသဘာဝကနေတာ့  အတူတူပါပဲ။  Authorization  Rule  နေတွDည်းရင်  Gate  Dဲ့ပဲ  နေရးလ့ုိရပါတယ်။
များရင်နေတာ့ စုစုစည်းစည်း \ဖစ်သွားနေအာင် Policies အနေDDဲ့ နေရးသင့်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိDမူDာမှာနေတာ့
တစ်ခုတည်းပဲ ရှိမှာမုိ့လ့ုိ Gate Dဲ့ပဲ နေရးမှာ\ဖစ်ပါတယ်။

တစ်ကယ်နေတာ့  Gate  နေတွ  Policies  နေတွမပါနေသးဘဲ  ဒီအတိုင်းလည်း  စစ်လ့ုိရပါတယ်။  ဥပမာ  -
CommentController ရဲ့ delete() Method ကို အခုလုိ \ပင်နိုင်ပါတယ်။
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public function delete($id)
{
    $comment = Comment::find($id);
    if($comment->user_id == auth()->user()->id) {
        $comment->delete();
        return back();
    } else {
        return back()->with('error', 'Unauthorize');
    }
}

Controller Method ထဲမှာပဲ Comment ရဲ့ user_id Dဲ့ လက်ရှိ Login ဝင်ထားတဲ့ User ရဲ့ id တူမတူ
စစ်လုိက်တာပါ။  auth() Function  ကိုသုံးပြပီး လက်ရှိ  Login  အနေ\ခအနေDကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ  -
auth()->check()  က true \ပD်လာရင် Login \ဖစ်ပြပီး  false \ပD်လာရင် Login မ\ဖစ်ဘူးဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ပါ။ လက်ရှိ Login ဝင်ထားတဲ့ User ကို လုိချင်ရင်နေတာ့ auth()->user() Dဲ့ ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီDည်းDဲ့ပဲ DမူDာမှာ Login User ရဲ့ id ကို ယူပြပီးတိုက်စစ်ထားတာပါ။

ဒါနေပမယ့်  Controller  Method  နေတွထဲမှာ  အခုလို  Authorization  စစ်တဲ့  Logic  နေတွကို  \ဖD့်ကျဲပြပီး
နေရးထားတာ အနေလ့အကျင့်နေကာင်း မဟုတ်ပါဘူး။ Rကာလာရင် စီမံရခက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါနေRကာင့် Gate
တို့ Policies တို့ကို သံုးရတာပါ။

Comment  Delete  အတွက်  Authorization  Logic  နေရးဖ့ုိအတွက်  /app/Providers/ ဖုိဒါထဲက
AuthServiceProvider.php ဖုိင်ကိုဖွင့်ပါ။ boot() Method ထဲမှာ အခုလုိနေရးနေပးပါ။

public function boot()
{
    $this->registerPolicies();
    Gate::define('comment-delete', function($user, $comment) {
        return $user->id == $comment->user_id;
    });
}
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Gate Class ရဲ့ define() Method ကို အသံုး\ပုပြပီး Authorization Logic တစ်ခု သတ်မှတ်လုိက်တာပါ။
အမည်ကို  comment-delete လ့ုိနေပးထားပါတယ်။  ကြကိုက်တဲ့အမည်နေပးလို့ရပါတယ်။  အဓိပ္ပါယ်
နေပါ်လွင်နေအာင်  နေပးထားတဲ့  သနေဘာပါ။  Logic  ကိုနေတာ့  နေDာက်က  Function  ထဲမှာ  ဆက်နေရးထားပါ
တယ်။ Function က Parameter နှစ်ခုလက်ခံပါတယ်။ $user Dဲ့ $comment ပါ။ Logic ကနေတာ့ ရိုးရိုး
နေလးပါ $user->id Dဲ့ $comment->user_id တရူင် မှD်တယ်လို့ သတ်မှတ်လုိက်တာပါ။

ဒီ Gate ကို အသံုး\ပုပြပီး CommentController ရဲ့ delete() Method ကို \ပင်နေရးပါမယ်။ မနေရးခင်
အနေပါ်မှာ Gate Class ကို အခုလုိအရင် Import လုပ်နေပးပါ။

use Illuminate\Support\Facades\Gate;

delete() Method အတွက် ကုဒ်က ဒီလုိပါ။

public function delete($id)
{
    $comment = Comment::find($id);
    if( Gate::allows('comment-delete', $comment) ) {
        $comment->delete();
        return back();
    } else {
        return back()->with('error', 'Unauthorize');
    }
}

နေစာနေစာက  ကုဒ်Dဲ့အတူတူပါပဲ။  ကိုယ့်ဘာသာ  စစ်မယ့်အစား  Gate  ရဲ့  အကူအညီDဲ့  နေရးပြပီးသား
comment-delete ကို လှမ်းနေခါ်လုိက်တဲ့ သနေဘာမျ ို းပါ။ ဒီလုိနေရးရင်လည်း ရပါတယ်။
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public function delete($id)
{
    $comment = Comment::find($id);
    if(Gate::denies('comment-delete', $comment)) {
        return back()->with('error', 'Unauthorize');   
    }

    $comment->delete();
    return back();
}

Gate ရဲ့ allows() သ့ုိမဟုတ် denies() Method ကို အသံုး\ပုပြပီး လကရ်ှိအလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရှိမရှိ စစ်
လ့ုိရတဲ့သနေဘာ  \ဖစ်ပါတယ်။  Gate  ကို  define() Dဲ့  သတ်မှတ်ခဲ့စဉ်က  Function  Parameter  မှာ
$user ကိုလည်း ထည့်နေပးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် \ပD်သုံးတဲ့အချDိ်မှာ User ကို ထည့်နေပးစရာမလုိပါဘူး။
Laravel  က သူ့ဘာသာ ထည့်နေပးသွားပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် \ပD်သံုးတဲ့အချDိ်မှာ  $comment တစ်ခတုည်း
ကိုပဲ ထည့်နေပးထားတာပါ။

ဒီDည်းDဲ့  Laravel  မှာ ဘယ်သူဘယ်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့  Authorization  Dဲ့  Access Control  ကို
စီမံနေရးသားရတာ\ဖစ်ပါတယ်။ နေမ့ကျD်ခဲ့မှာစိုးလ့ုိ CommentController ရဲ့ create() Method ကို
လည်း အခုလုိ \ပင်နေပးဖ့ုိလုိအပ်ပါတယ်။

public function create()
{
    $comment = new Comment;
    $comment->content = request()->content;
    $comment->article_id = request()->article_id;
    $comment->user_id = auth()->user()->id;
    $comment->save();
    return back();
}

ဒီနေတာ့မှ Comment နေတွသိမ်းတဲ့အခါ user_id ကို ထည့်သိမ်းသွားမှာပါ။ Article နေတွကိုလည်း အ့ဲလုိပဲ
လူတိုင်းဖျက်လ့ုိမရဘဲ၊ နေရးထားတဲ့သူပဲ ဖျက်လို့ရနေအာင် ကိုယ့်ဘာသာ စမ်းလုပ်Rကည့်သင့်ပါတယ်။ 
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အခန်း (၁၄) – Basic API

API (Application Program Interface) ဆိုတာဟာ UI မပါတဲ့ကုဒ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ API ကုဒ်Dဲ့ တစ်\ခား
Application ကုဒ်ဟာ အနေ\ခခံတူညီပြပီး UI ပါ\ခင်းDဲ့ မပါ\ခင်းသာ ကွာသွားတာပါ။ Application က Input
Data  ကို လက်ခံပြပီး  UI  ကို  Output  အနေDDဲ့ \ပD်\ပနေပးပါမယ်။  API    ကနေတာ့    Input Data    ကို လက်ခံပြပီး  
Output   ကိုလည်း   Data   အနေDDဲ့ပဲ \ပD်နေပးပါတယ်  ။ UI မပါတဲ့အတွက် ရလာတဲ့ အားသာချက်နေတွကနေတာ့

၁။ UI ကို နှစ်သက်ရာ Dည်းပညာDဲ့ ခွဲ\ခားနေရးသားနိုင်\ခင်း \ဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - PHP API 
ကို JavaScript UI Dဲ့ တွဲသံုးလို့ ရတဲ့သနေဘာပါ။

၂။ Platform အမျ ို းမျ ို းအတွက် UI အမျ ို းမျ ို းခွဲနေရးထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - Web App,
Android App, iOS App စသ\ဖင့် အမျ ို းမျ ို းက API တစ်ခတုည်းကို ဆက်သွယ်အသံုး
\ပု အလုပ်လုပ်နိုင်\ခင်း \ဖစ်ပါတယ်။

တစ်ကယ်နေတာ့ မျက်စိထဲမှာ \မင်နေအာင် UI လ့ုိ နေ\ပာနေDတာပါ။ ဒီ UI ပရိုဂရမ်နေတွကို Frontend လ့ုိလည်း
နေခါ်Rကပါတယ်။ Client လ့ုိလည်း နေခါ်Rကပါတယ်။ API ကိုနေတာ့ Backend လ့ုိ နေခါ်Rကပါတယ်။

ဒါနေRကာင့်  Laravel  ကို  အသံုး\ပုပြပီး  API  ဖD်တီးတဲ့အခါ၊  တစ်\ခား  သနေဘာသသာဝနေတွ  အများကြကီး
နေ\ပာင်းလဲ\ခင်းမရှိဘဲ၊  View  Template  နေတွကို  မသံုးနေတာ့တာပဲ  ရိှတယ်လို့  အလွယ်နေ\ပာနိုင်ပါတယ်။
အနေ\ခခံ  Web Dည်းပညာနေတွထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်\ဖစ်တဲ့  Session ကိုလည်း  API  နေတွမှာ သံုးနေလ့မရှိပါ
ဘူး။ ဒါနေRကာင့်  Authentication  Dဲ့  Authorization  ပုိင်းမှာနေတာ့ ရိုးရိုး  Application  Dဲ့  API  နေတာ်နေတာ်
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ကွာသွားပါလိမ့်မယ်။  နေလာနေလာဆယ်  အ့ဲဒီနေလာက်ထိ  နေခါင်းစားမခံပါDဲ့ဦး။  အနေ\ခခံနေလးနေတွပဲ  အရင်
နေRကညက်နေအာင် Rကည့်လုိက်Rကပါစို့။

API Route
Routing အနေRကာင်း ရှင်း\ပခဲ့တုံးက လုိက်Dာသင့်တဲ့ URL Pattern နေတွကိုနေ\ပာခဲ့တာ မှတ်မိဦးမှာပါ။

• /resource/action/id
• /resource/action/id/sub-resource/sub-action

API  အနေRကာင်းနေ\ပာတဲ့အခါ  အရင်ဆုံးဒီကနေDစနေ\ပာရပါလိမ့်မယ်။  URL  Pattern  မနေ\ပာင်းပါဘူး။  ဒါနေပ
မယ့် action မလုိနေတာ့ပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် API အတွက် သံုးမယ့် URL Pattern က ဒီလုိပါ။

• /resource/id
• /resource/id/sub-resource

Action အစား HTTP Method နေတွ\ဖစ်Rကတဲ့ GET, POST, PUT, PATCH, DELETE တို့ကို အသံုး\ပုသွား ရ
မှာပါ။  ဒီDည်းက  REST  (Representational  State  Transfer)  လ့ုိနေခါ်တဲ့  Dည်းစDစ်ကနေDလာပြပီး  API
ဖD်တီးသူတိုင်း စံထားပြပီး  သံုးနေDRကတဲ့  Dည်းပါ။ အရင်တုံးကနေတာ့  REST  ရဲ့  အားသာချက်နေတွ ဘယ်လုိ
ဘယ်ဝါရှိတယ်၊ ဒါနေRကာင့် သံုးသင့်တယ် စသ\ဖင့် ရှင်း\ပရမှာပါ။ အခုနေတာ့ အ့ဲဒီနေလာက် နေ\ပာနေDစရာ မလုိ
နေတာ့ပါဘူး။  REST  ဆိုတာ မ\ဖစ်မနေD သံုးကိုသံုးရမယ့် Dည်းစDစ်\ဖစ်နေDပါပြပီ။ နေDာက်ကွယ်မှာ ကျယ်\ပD့်
တဲ့ သနေဘာသဘာဝနေတွ ရိှနေပမယ့် လက်နေတွ့အသံုး\ပုနိုင်ဖ့ုိဒီ  URL Pattern  ကို မှတ်ထားရင် လံုနေလာက်
နေDပါပြပီ။

API Route နေတွကို Manual သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ဒီလုိပံုစံ\ဖစ်နိုင်ပါတယ်။

Route::get('/categories', [
    CategoryApiController::class, 'index'
]);

Route::get('/categories/{id}',  [
    CategoryApiController::class, 'detail'
]);
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Route::post('/categories',  [
    CategoryApiController::class, 'create'
]);

Route::put('/categories/{id}',  [
    CategoryApiController::class, 'update'
]);

Route::patch('/categories/{id}',  [
    CategoryApiController::class, 'update'
]);

Route::delete('/categories/{id}',  [
    CategoryApiController::class, 'delete'
]);

URL  က နှစ်ခုတည်းပါ။  /categories  Dဲ့  /categories/{id} \ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေပမယ့်  get,
post, put, patch, delete တို့Dဲ့တွဲလုိက်တဲ့အခါ အလုပ်  (၅)  ခုရသွားပါတယ်။  (၆)  နေRကာင်း
နေရးထားနေပမယ့် put Dဲ့ patch အတွက် Controller Method တစ်ခတုည်းကို ညwD်းထားတာကို သတိ\ပု
ပါ။ အနေ\ခခံအား\ဖင့်  get() ကို  Data  နေတွ ရယူတဲ့  လုပ်ငD်းအတွက် သံုးပါတယ်။  post() ကို  Data
အသစ်တည်နေဆာက်တဲ့  လုပ်ငD်းအတွက်သုံးပါတယ်။  put() Dဲ့  patch() ကို  Data  \ပင်ဆင်တဲ့
လုပ်ငD်းအတွက် သံုးပါတယ်။ တူတယ်လ့ုိ နေ\ပာလ့ုိရသလို၊  မတူဘူးလုိ့လည်း နေ\ပာလ့ုိရပါတယ်။  PUT  ဆို
တာ Dဂို  Data  ကို  Data  အသစ်Dဲ့ အစားထုိး \ပင်ဆင်တဲ့ \ပင်ဆင်မှုမျ ို းမှာ သံုးရတာပါ။  PATCH ကိုနေတာ့
Dဂို  Data ထဲက တစ်စတိ်တစ်ပုိင်းကို နေရ�းထုတ်\ပင်ဆင်တဲ့ လုပ်ငD်းမျ ို းမှာ သံုးရတာပါ။ \ပင်တာချင်းတူနေပ
မယ့် သနေဘာသဘာဝ ကွာပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် တစ်ချ ို ့နေတွလည်း အ့ဲဒီနေလာက်ထိ အနေသးစိတ်  ခွဲမနေDပါ
ဘူး။ \ပင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပဲ\ပင်\ပင်  PUT သ့ုိမဟုတ်  PATCH နှစ်ခုထဲက နှစ်သက်ရာ သံုးလုိက်Rက
တာပါပဲ။ delete() ကိုနေတာ့ Data နေတွပယ်ဖျက်တဲ့ လုပ်ငD်းမှာ အသံုး\ပုပါတယ်။

API  Route  နေတွရဲ့  သနေဘာသဘာဝကို  သိနေအာင်သာနေ\ပာတာပါ။  Laravel  မှာ  အ့ဲဒီလုိတစ်နေRကာင်းချင်း
ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်နေပးစရာမလုိပါဘူး။ ဒီလုိနေရးလုိက်ရင် ရပါတယ်။

Route::apiResource('/categories', CategoryApiController::class);

ဒါဆိုရင်  Laravel  က လုိအပ်တဲ့  get, post, put, delete ROUTE  နေတွ  အကုD်လံုးကို  အလုိ
အနေလeာက် သတ်မှတ်နေပးသွားမှာပါ။ ဒါနေRကာင့် /routes ဖုိဒါထဲက api.php ကိုဖွင့်ပြပီး အနေပါ်မှာနေပး
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ထားတဲ့  ကုဒ်ကို  နေရး\ဖည့်နေပးလုိက်ပါ။  Cတိမေပြပုပါ  -  အခုသံုးတာ  web.php မဟုတ်နေတာ့ပါဘူး။
api.php \ဖစ်သွားပါပြပီ။

web.php Dဲ့  api.php ဘာကွာလဲဆိုနေတာ့၊  web.php ထဲမှာ နေရးထားတဲ့  Route  နေတွကို လုိအပ်ရင်
CSRF စစ်ပြပီး Session အသုံး\ပုခွင့် နေပးထားပါတယ်။ api.php ထဲက Route နေတွကိုနေတာ့ CSRF မစစ်
နေတာ့ပါဘူး။  Session  လည်းသုံးခွင့်မနေပးနေတာ့ပါဘူး။  \ဖည့်စွက်ချက်အနေDDဲ့  Rate  Limit  ပါဝင်သွားပါ
တယ်။  ဒီ  API  ကို  နေခါ်သံုးတဲ့  Client  နေတွဟာ  တစ်မိDစ်မှာ  ဘယ်နှစ်ကြကိမ်သာ  နေခါ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့
ကD့်သတ်ချက်ပါ။ ပြပီးနေတာ့ api.php ထဲမှာ နေရးထားတဲ့ Route နေတွကို အသံုး\ပုဖ့ုိ နေရှ့က /api ထည့်
ပြပီး သံုးနေပးရပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် Route မှာ လိပ်စာကို /categories လ့ုိ နေပးထားနေပမယ့် အသံုး\ပုတဲ့
အခါ /api/categories လ့ုိ သံုးနေပးရမှာပါ။

ဆက်လက်ပြပီးနေတာ့ CategoryApiController အမည်Dဲ့ Controller တစ်ခုတည်နေဆာက်ပါမယ်။ ဒီ
လုိ Run နေပးပါ။

php artisan make:controller CategoryApiController --api --model=Category

ထူး\ခားချက်အနေDDဲ့  --api ပါဝင်သွားသလုိ  --model=Category လည်း  ပါဝင်သွားပါတယ်။  --
api လ့ုိ  ထည့်နေပးလုိက်တဲ့အတွက်  Controller  ဖုိင်ထဲမှာ  index, store, show, update,
destroy ဆိုတဲ့  Method (၅)  ခု တစ်ခါတည်း ပါဝင်သွားမှာပါ။  --model Dဲ့  Category ကို တဲွနေပး
ထားလ့ုိ အထဲမှာ  Category Model Class  ကို  အသင့်  Import  လုပ်ထားနေပးမှာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်
လည်း ရနေပမယ့် အခုလုိ ဖုိင်တည်နေဆာက် ကတည်းက ထည့်ခိုင်းလုိက်လ့ုိ ရတယ်ဆိုတာကို  သိနေစချင်လ့ုိ
ပါ။

လက်ရှိနေရးထားတဲ့ Route Dဲ့ Controller အရ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အခုလို အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။

• GET /categories -> index()
• GET /categories/{id} -> show()
• POST /categories -> store()
• PUT /categories/{id} -> update()
• DELETE /categories/{id} -> destroy()
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ကျွD်နေတာ်တို့  ကိုယ့်ဘာသာနေပးခဲ့တဲ့  Method အမည်နေတွDဲ့  Laravel  ကနေပးတဲ့  Default Method အမည်
နေတွ Dည်းDည်း ကွာပါတယ်။ ဒါနေပမယ့် မှတ်ရခက်နေလာက်နေအာင် ကွာတာမျ ို းနေတာ့ မဟုတ်လ့ုိ အဆင်နေ\ပ
မယ်လ့ုိ ယူဆပါတယ်။ လုိအပ်တဲ့ကုဒ်နေတွ စနေရးပါမယ်။

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Category;
use Illuminate\Http\Request;
class CategoryApiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return Category::all();
    }

    public function store()
    {
        $category = new Category;
        $category->name = request()->name;
        $category->save();
        return $category;
    }

    public function show($id)
    {
        return Category::find($id);
    }

    public function update($id)
    {
        $category = Category::find($id);
        $category->name = request()->name;
        $category->save();
        return $category;
    }
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    public function destroy($id)
    {
        $category = Category::find($id);
        $category->delete();
        return $category;
    }
}

ကုဒ်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။  index() က  Category  အားလံုးကို  Model Collection  အနေDDဲ့  \ပD်နေပးပါ
တယ်။ Laravel က အ့ဲဒီ Model Collection ကို JSON Response \ဖစ်နေအာင် အလုိအနေလeာက် နေ\ပာင်းပြပီး
\ပD်နေပးပါတယ်။  ဒါနေRကာင့်  Model  Collection  ကို  JSON  \ဖစ်နေအာင်  Encode   လုပ်တဲ့  အလုပ်နေတွ၊
Response Status Code သတ်မှတ်တဲ့အလုပ်နေတွ၊ Response Header မှာ Content-Type သတ်မှတ်တဲ့
အလုပ်နေတွ၊ တစ်ခုမှ လုပ်စရာမလုိနေတာ့ပါဘူး။ တစ်ကယ်နေတာ့ API Request / Response ပုိင်းမှာ ကိုယ့်
ဘာသာ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် နေတာ်နေတာ်အလုပ်ရှုပ်တာပါ။ အခု အ့ဲနေလာက်အလုပ်ရှုပ်တဲ့  ကိစ္စကို  လွယ်လွယ်
နေလးDဲ့ ရနေDတာပါ။

view() Method  ကနေတာ့  id Dဲ့ကိုက်တဲ့  Category Model  တစ်ခုကို  \ပD်နေပးပါတယ်။ အတူတူပါပဲ။
Laravel  က JSON Response  အနေDDဲ့နေ\ပာင်းနေပးလုိက်မှာပါ။  store() က Request Data  name ကို
အသုံး\ပုပြပီး  Model  အသစ်နေဆာက်နေပးပါတယ်။ ရလာတဲ့  Model  ကို  \ပD်နေပးပါတယ်။  update() က
Request Data name ကို အသံုး\ပုပြပီး id Dဲ့ကိုက်တဲ့ Model ကို Update လုပ်နေပးပါတယ်။ destroy()
ကနေတာ့  id Dဲ့ ကိုက်တဲ့  Model  ကို ဖျက်နေပးပါတယ်။ ဒါဟာ Category နေတွကို စီမံလ့ုိရတဲ့ အနေ\ခခံ  API
တစ်ခုကို အလွယ်တစ်ကူDဲ့ \မD်\မD်ဆD်ဆD် ရရှိသွား\ခင်းပဲ \ဖစ်ပါတယ်။

နေရးထားတဲ့ API လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွကို စမ်းဖ့ုိအတွက် cURL, Postman, Insomnia စသ\ဖင့် အသံုးဝင်တဲ့
API Testing Tool  အမျ ို းမျ ို းရှိပါတယ်။ DမူDာအနေDDဲ့ အ့ဲဒီထဲက Postman  ကိုအသံုး\ပုနေဖာ်\ပပါမယ်။ ဒါ
နေRကာင့် getpostman.com ကနေD Postman ကို Download လုပ်ပြပီး Install လုပ်ထားဖ့ုိလိုပါမယ်။

https://www.getpostman.com/
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အနေပါ်က DမူDာပံုကိုRကည့်ပါ။  Request  Method  နေရ�းရတဲ့နေDရာမှာ  GET  ကိနုေရ�းထားပြပီး  URL  လိပ်စာ
အနေDDဲ့  http://localhost:8000/api/categories ကို နေပးထားပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ Send
နှိပ်လုိက်ရင်  Postman  က  Request  ကို  ကျွD်နေတာ်တို့  နေရးထားတဲ့  API  ထံ နေပးပ့ုိသွားပြပီး  \ပD်ရလာတဲ့
Response Data ကို နေဖာ်\ပနေပးမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

php artisan serve Dဲ့  ပနေရာဂျက်ကို  Run  ထားဖ့ုိနေတာ့လိုပါတယ်။  Postman  မသံုးဘဲ  Browser
မှာပဲ လိပ်စာအ\ပည့်အစုံ ရိုက်ထည့်ရင်လည်း ရပါတယ်။ ရိုးရိုး GET Request နေတွ အတွက်က Browser Dဲ့
တင် အဆင်နေ\ပပါတယ်။ တစ်\ခား POST, PUT, DELETE နေတွသာ Browser မှာ စမ်းရခက်တာပါ။

Postman URL  လိပ်စာနေDရာမှာ  http://localhost:8000/api/categories/1 လ့ုိနေ\ပာင်း
ပြပီး  စမ်းRကည့်ရင်နေတာ့  show() Method  အလုပ်လုပ်သွားမှာ\ဖစ်လ့ုိ   id Dံပါတ်  1  Dဲ့ကိုက်ညီတဲ့
Category  Data  ကို  \ပD်လည်ရရှိမှာ  \ဖစ်ပါတယ်။  Request  Method  မှာ  DELETE ကိုနေရ�းပြပီး
http://localhost:8000/api/categories/1 ကို Request နေပးပ့ုိရင်နေတာ့ id Dံပါတ် 1 Dဲ့
ကိုက်ညီတဲ့ Category ပျက်သွားမှာ\ဖစ်ပါတယ်။ စမ်းRကည့်လ့ုိရပါတယ်။
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အသစ်ထည့်ပြပီးစမ်းRကည့်ချင်ရင်နေတာ့  Request  Method  မှာ  POST  ကို  နေရ�းထားပြပီး  http://
localhost :8000/api/categories ကို  Request  နေပးပ့ုိရမှာပါ။  name Parameter  ပါဖို့လုိပါ
တယ်။ မပါရင် Error တက်မှာပါ။ Validation စစ်တဲ့ကုဒ် မနေရးထားပါဘူး။ နေအာက်ကDမူDာပံုမှာRကည့်ပါ။
Parms အနေDDဲ့ name ထည့်နေပးထားတာကို နေတွ့ရမှာ \ဖစ်ပါတယ်။

အနေသးစိတ်ထပ်နေ\ပာမယ်ဆိုရင်နေတာ့  API Authentication / Authorization Dဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အနေRကာင်း
နေတွ၊ API Design Dဲ့ ပတ်သက်တဲ့အနေRကာင်းနေတွ နေ\ပာစရာရှိပါနေသးတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာနေတာ့ ထည့်မနေ\ပာ
နိုင်နေတာ့ပါဘူး။  နေ\ပာဖ့ုိမှာလည်း  Dည်းDည်းနေတာ့  နေစာပါနေသးတယ်။  ပါဝင်တဲ့  အနေ\ခခံနေတွကိုသာ  အရင်
နေRကညက်နေအာင် ကြကိုးစားထားသင့်ပါတယ်။

ဒီအဆင့်ထိ  နေရးခဲ့သမeကုဒ်  အ\ပည့်အစုံကို  လုိအပ်တယ်ဆိုရင်  နေအာက်မှာနေပးထားတဲ့  လိပ်စာကနေD
Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

- https://github.com/eimg/laravel-book

https://github.com/eimg/laravel-book
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အခန်း (၁၅) – Deployment

Laravel  ကိုအသံုး\ပုပြပီး နေရးပံုနေရးDည်းနေတွ နေ\ပာပြပီးပြပီဆိုနေတာ့၊ နေရးပြပီးသားပနေရာဂျက်ကို အများအသံုး\ပု
နိုင်ဖ့ုိ Publish နေတာ့မယ်ဆိုရင် သတိ\ပုသင့်တဲ့ အချက်နေတွကို နေဖာ်\ပသွားပါမယ်။ 

၁။ Laravel ပနေရာဂျက်နေတွမှာ ကုဒ်နေရးတဲ့အခါ Route, Controller, View စသ\ဖင့် သ့ူနေDရာDဲ့သူ နေရး
ရနေပမယ့် နေDာက်ဆုံးရလဒ်ကနေတာ့ /public ဖုိဒါ \ဖစ်ပါတယ်။ ဒါနေRကာင့် ပနေရာဂျက်ကို Publish လုပ်ဖို့
Web Server  တစ်ခုDဲ့  Setup  လုပ်တဲ့အခါ ပနေရာဂျက်ကြကီးတစ်ခုလံုးကို  Web Document Root  အနေDDဲ့
သတ်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘဲ  /public ဖုိဒါကိုပဲ  Root  အနေDDဲ့  သတ်မှတ်နေပးရမှာ  \ဖစ်ပါတယ်။  ဒါဟာ
နေကာင်းမွD်တဲ့ ဖဲွ့စည်းပုံတစ်ခုပါ။  Web Server  ကနေDတစ်ဆင့် ရလဒ်ကိုသာ Access  လုပ်လုိ့ရမှာ \ဖစ်ပြပီး၊
/public ဖုိဒါ အ\ပင်ဘက်က Framework Source Code Dဲ့ တစ်\ခား Route, Controller, View, Model
ကုဒ်နေတွကို Web Server ကနေDတစ်ဆင့် Access လုပ်လုိ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

၂။ .env ဖုိင်ကို သတိထားပါ။ .env ဖုိင် (၂) ခုရှိသင့်ပါတယ်။ Setting နေတွ မတူတဲ့အတွက် ကိုယ့်
စက်ထဲက  .env ဖုိင်Dဲ့  Server  နေပါ်က  .env ဖုိင် တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ အား\ဖင့်  ကိုယ့်စက်ထဲက
.env ဖုိင်မှာ APP_ENV က local \ဖစ်နေDနေပမယ့် Server နေပါ်က .env မှာ production \ဖစ်သင့်
ပါတယ်။ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ  APP_URL က localhost \ဖစ်နေDနေပမယ့်  Server  နေပါ်မှာ  Domain Name
အမှD်\ဖစ်သင့်ပါတယ်။ APP_DEBUG က true ဆိုရင် တစ်ခုခုအဆင်မနေ\ပ တဲ့အခါ Error အ\ပည့်အစုံ\ပ
မှာပါ။ Server နေပါ်မှာ false \ဖစ်နေDသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ User ကို Error နေတွအကုD် နေလeာက်မ\ပနေတာ့မှာ
ပါ။  DB_USERNAME တို့  DB_PASSWORD တို့ဟာလည်း  ကိုယ့်စက်ထဲက  Setting  Dဲ့  Server  နေပါ်က
Setting  တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။  ဒါနေRကာင့်  .env ဖုိင်ကို  Server  ရဲ့  Setting  နေပါ်မူတည်ပြပီး  လုိအပ်သလုိ
\ပင်ဆင်နေပးဖ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။



Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခD်း (၁၅) – Deployment 106

၃။ Publish မလုပ်ခင် ပနေရာဂျက်ဖုိဒါထဲမှာ ဒီ Command ကို Run နေပးသင့်ပါတယ်။

composer install -o --no-dev

Namespaces  အခD်းမှာ  Namespace  Import  လုပ်လုိက်တာDဲ့  သက်ဆိုင်ရာဖုိင်ကို  အလုိအနေလeာက်
include() လုပ်နေပးနေအာင် လုပ်ထားလို့ရတယ်လ့ုိ  နေ\ပာခဲ့ဖူးပါတယ်။  Composer  မှာ အ့ဲဒီလုိ  အလုပ်
လုပ်နေပးနိုင်တဲ့  autoload လုပ်နေဆာင်ချက် ပါဝင်ပြပီး  Laravel  က အသံုး\ပုထားပါတယ်။ ဒီအလုပ် လုပ်
နိုင်ဖ့ုိအတွက်  Namespace  Import  လုပ်တိုင်း  Composer  က  Class  ဖုိင်ကို  လုိက်ရှာရပါတယ်။
composer install ကို -o Option Dဲ့ Run တဲ့အခါ ဖုိင်ကို လုိက်ရှာနေDစရာ မလုိနေအာင် Cache လုပ်
ထားလုိက်လ့ုိ  အလုပ်လုပ်ပံု  ပုိ\မD်သွားမှာ\ဖစ်ပါတယ်။  --no-dev ရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ကနေတာ့  Development
Dependency နေခါ် Test Library နေတွ Build Library နေတွကို ထည့်လုပ်စရာမလုိဘူးလ့ုိ နေ\ပာလုိက်တာပါ။

၄။ ပြပီးတဲ့အခါ Framework ကုဒ်နေတွ အတွက်လည်း Cache နေတွထုတ်နေပးရပါမယ်။ ဒီလုိပါ -

php artisan config:cache

php artisan route:cache

php artisan view:cache

/config ဖုိဒါထဲက ကုဒ်နေတွကို  DမူDာနေတွမှာ ထိစရာ \ပင်စရာ မလုိခဲ့နေပမယ့် ဖွင့်Rကည့်လုိ့  ရပါတယ်။
App Setting နေတွ Database Setting နေတွ Auth Setting နေတွ အတွက် ဖုိင်နေတွအများကြကီး ရှိတယ်ဆိုတာ
ကို  နေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။  config:cache က အ့ဲဒီဖိုင်နေတွ အားလံုးကို  နေပါင်းနေပးလုိက်တာပါ။ ဒါနေRကာင့်
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ  ဖုိင်တစ်ခုချင်းစီကို  လုိက်ဖတ်စရာမလုိနေတာ့  ပုိ\မD်သွားပါလိမ့်မယ်။  အတူတူပါပဲ
route:cache ကလည်း  နေရးထားသမe  Route  နေတွအကုD်လံုးကို  Function  တစ်ခုတည်း\ဖစ်နေအာင်
နေပါင်းနေပးလုိက်မှာပါ။ ဒါနေRကာင့် Route (၁၀၀) ရှိလ့ုိ  Route Method နေတွကို အကြကိမ် (၁၀၀) Run စရာမ
လုိနေတာ့ဘဲ တစ်ကြကိမ်းတည်းDဲ့ အလုပ်လုပ်နေပးသွားမှာပါ။ view:cache ကနေတာ့ Blade နေရးထံုးအတိုင်း
နေရးထားတဲ့  View Template  နေတွကို  ရိုးရိုး  PHP  \ဖစ်နေအာင် နေ\ပာင်းနေပးသွားမှာမ့ုိလ့ုိ  တစ်ကြကိမ်  အလုပ်
လုပ်တိုင်း တစ်ခါနေ\ပာင်းပြပီး လုပ်နေDစရာမလုိနေတာ့ပါဘူး။
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တစ်ခုနေတာ့ သတိ\ပုပါ။ ဒီလုိ  Cache  နေတွ ထုတ်ထားပြပီးနေတာ့မှ  Config  နေတွ  Route  နေတွ  View  နေတွကို
\ပင်ခဲ့ရင် အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်နေတာ့ပါဘူး။ Cache ကိုပဲ အသံုး\ပုမှာမ့ုိလ့ုိ ကိုယ့်\ပင်ဆင်မှုက သက်နေရာက်
မှုရှိမှာ မဟုတ်နေတာ့ပါဘူး။ ဒါနေRကာင့် လုိအပ်ရင် Cache နေတွကို \ပD်ရှင်းလ့ုိလည်း ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

php artisan config:clear

php artisan route:clear

php artisan view:clear

ဒီလုပ်ငD်းနေတွအားလံုး နေဆာင်ရ�က်ပြပီးပြပီဆိုရင်နေတာ့ ပနေရာဂျက်ကို လwင့်တင်ဖ့ုိ  Framework ဘက်က လုပ်
နေပးရမယ့်အလုပ် \ပည့်စုံသွားပါပြပီ။ Testing, Security, Performance စသ\ဖင့် လုပ်စရာနေတွ ကျD်နိုင်နေသး
နေပမယ့် ဒါနေတွက နေရးသားသူနေတွရဲ့ တာဝD် \ဖစ်သွားပါပြပီ။



Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခD်း (၁၆) – What's Next 108

အခန်း (၁၆) – What's Next

Laravel မှာ \ပည့်စုံပြပီး ဖတ်ရှုDားလည်ရ လွယ်ကူတဲ့ Documentation ရှိပါတယ်။ အချDိ်နေပးပြပီးနေတာ့ ဖတ်
ရှုနေလ့လာထားသင့်ပါတယ်။  တစ်ခါတည်းDဲ့  အနေသးစိတ်အကုD်  မRကည့်နိုင်ရင်နေတာင်၊  ဘယ်လုိ
အနေRကာင်းအရာနေတွပါတယ် ဆိုတာနေလာက်ကို နေလ့လာထားရမှာပါ။ မRကည့်မိရင်  Framework  က လုပ်
နေပးနိုင်တဲ့ အလုပ်နေတွကို ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်မိနေDတတ်ပါတယ်။

- https://laravel.com/docs

Laravel ရဲ့ အားသာချက်ကနေတာ့ နေလ့လာစရာ Resource နေတွ နေပါများ\ခင်းပဲ\ဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲမှာ တစ်
ခုအပါအဝင်က  Laracasts  \ဖစ်ပါတယ်။  Laracasts  ဟာ  Laravel  အတွက်သာမက  ဆက်စပ်လုိအပ်တဲ့
PHP  တို့  JavaScript  တို့Dဲ့  ပတ်သက်တဲ့  အနေRကာင်းအရာနေတွကို  အနေ\ခခံကနေD  အဆင့်\မင့်ထိ  ဗီွဒီယုိ
သင်ခD်းစာအစုံရှိတဲ့ Platform တစ်ခု\ဖစ်ပါတယ်။ အခနေပးရတဲ့ Premium သင်ခD်းစာနေတွရှိသလုိ၊ အခမဲ့ရ
တဲ့  သင်ခD်းစာနေတွလည်း  ရိှပါတယ်။  ရှင်းလင်းချက်နေတွကလည်း  လွယ်ကူDားလည်လွယ်တဲ့အတွက်
Laracasts က သင်ခD်းစာနေတွကိုလည်း ဆက်လက်နေလ့လာသွားဖ့ုိ အကြကံ\ပုပါတယ်။

- https://laracasts.com/

Laravel  ရဲ့  Framework  Architecture  ပုိင်းမှာ  Service  Container,  Service  Provider,  Facades,
Contracts စသ\ဖင့် အနေရးကြကီးတဲ့ အနေRကာင်းအရာတစ်ချ ို ့ ရိှပါတယ်။ ဒါနေတွကိုနေလ့လာထားမှ စDစ်ကျပြပီး
\ပု\ပည်ထိD်းသိမ်းရလွယ်တဲ့  ကုဒ်နေတွကို  နေရးနိုင်မှာပါ။  ဒီအနေRကာင်းနေတွ  အခုချDိ်  ထည့်နေ\ပာရင်
နေလ့လာသူအတွက် အရမ်းရှုပ်သွားမှာစိုးလ့ုိ အစက ထည့်မနေ\ပာနေတာ့ဘူးလ့ုိ နေDတာပါ။ ဒီစာအုပ်ကို နေရးပြပီး

https://laracasts.com/
https://laravel.com/docs
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မှ  စိတ်ကူးရလ့ုိ  Service  Container  Dဲ့  Service  Provider  တို့ရဲ့  သနေဘာသဘာဝကို  ဗီွဒီယုိသင်ခD်းစာ
အနေDDဲ့  ဆက်လုပ်\ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ Dားလည်ရလွယ်နေအာင်  ကြကိုးစားပြပီး  ရှင်း\ပထားလ့ုိ  ဆက်လက်နေလ့လာ
ထားသင့်ပါတယ်။ 

- https://www.facebook.com/watch/?v=328696501435628

Laravel ရဲ့ လုပ်နေဆာင်ချက်နေတွကို ထပ်နေပါင်း \ဖည့်စွက်နေပးနိုင်တဲ့ Official Package နေတွ ရှိသလုိ Third-
party Package  နေတွလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ  - Role-based User Authorization  အတွက် ကိုယ်တိုင်
အကုD် လုပ်စရာမလုိဘဲ  Spatie  တို့  Entrust  တို့လ့ုိ  Package  နေတွကို  သံုးလ့ုိရပါတယ်။  Laravel Debug
Bar လုိ Package မျ ို းကိုလည်း လူကြကိုက် များRကပါတယ်။ Voyager လုိ Admin Panel မျ ို းရဲ့ အကူအညီDဲ့
Code  Generation  ကို  အနေသးစိတ်  လုပ်လ့ုိရပါတယ်။  နေတာ်ယံုကုဒ်ကို  ကိုယ်တိုင်  နေရးနေDစရာမလုိပဲ
Generate  လုပ်ယူနိုင်မှာပါ။  ဒါနေတွက  ပံုနေသမှတ်ဖ့ုိနေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  အပြမဲနေ\ပာင်းနေDမှာ  \ဖစ်သလုိ
အသစ်အသစ်နေတွလည်း  အပြမဲထွက်နေDမှာ\ဖစ်လ့ုိ  ကိုယ်တိုင်  ရှာနေဖွ  နေလ့လာသွားရမှာပါ။  Laravel  Dဲ့
နေရးသားထားတဲ့ အသင့်သံုး CMS နေတွ၊ eCommerce Dည်းပညာနေတွလည်း အများကြကီးရှိပါနေသးတယ်။

အ့ဲဒီလုိ Package နေတွ ကိုယ်တိုင်နေရးမယ် ဆိုရင်လည်း နေရးလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။ Documentation မှာပဲ နေရးပုံ
နေရးDည်းကို နေလ့လာလ့ုိ ရပါတယ်။

- https://laravel.com/docs/packages

ဆက်လက်ပြပီးနေတာ့  Database  ပုိင်းက  Query  Builder  လုိ  လုပ်နေဆာင်ချက်မျ ို းနေတွ၊   Frontend  ပုိင်း
အတွက်  Laravel  Mix  လုိ  ကိစ္စမျ ို းနေတွ၊  API  အတွက်  Laravel  Passport  လုိ  ကိစ္စမျ ို းနေတွ၊  Logging,
Caching Dဲ့ Task Scheduling လုိ ကိစ္စမျ ို းနေတွ ကျD်ပါနေသးတယ်။ သိပ်ပြပီးနေတာ့ နေရှ့နေလာ မကြကီးနေစချင်ပါ
ဘူး။ ဒီစာအုပ်မှာ နေဖာ်\ပခဲ့တဲ့ အနေ\ခခံနေတွကိုသာ နေကာင်းနေကာင်း နေRကညက်ပုိင်နိုင်နေအာင် နေဇာက်ချပြပီး အ
ရင်လုပ်ပါ။ အနေ\ခခံနေတွ ပုိင်နိုင်ပြပီဆိုတဲ့အခါမှ ဒီလုိ ပုိအဆင့်\မင့်တဲ့အပိုင်းနေတွကို ဆက်နေလ့လာဖို့ အကြကံ\ပု
ပါတယ်။

https://laravel.com/docs/packages
https://www.facebook.com/watch/?v=328696501435628
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နိမေဂုံးချုပ်

ဒီစာအုပ်ဟာ  ကူးစက်\မD်ကပ်နေရာဂါတစ်ခု\ဖစ်တဲ့  COVID-19  ကိုရိုDာဗုိင်းရပ်  \ဖစ်ပွားနေDချDိ်၊  နေရာဂါကူး
စက်မှု ကာကွယ်တားဆီးနေရးအတွက် တစ်ကမ္ဘာလံုးအတိုင်းအတာDဲ့  Social Distancing  Dဲ့  Work From
Home လှုပ်ရှားမှုကို နေဆာင်ရ�က်နေDစဉ်ကာလ၊ အလုပ်Dဲ့ သင်တD်းနေကျာင်းကို ခဏပိတ်ထားပြပီး အိမ်ထဲမှာ
ပဲ နေDစဉ်မှာ နေရး\ဖစ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်ထဲက တစ်အုပ်ပါ။ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ 

တစ်အုပ်က React – လိမေု - တိမေု - ရှင်း \ဖစ်ပြပီး ဒီ Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း က နေDာက်တစ်အုပ်\ဖစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုနေလ့လာလ့ုိ အဆင်နေ\ပတယ်ဆိုရင် React – လိမေု - တိမေု - ရှင်း စာအုပ်ကိုလည်း ဆက်လက်
နေလ့လာဖ့ုိ အကြကံ\ပုပါတယ်။ အခုလုိပဲ အနေ\ခခံကျကျDဲ့ လုိရင်းတိုရှင်း နေရးသားထားတာပါ။

ဒီစာအုပ်ကို  စတင်နေရးသားနေတာ့မယ်လ့ုိ  စီစဉ်ကတည်းက  Pre-Order  စDစ်Dဲ့  ဝုိင်းဝD်းမှာယူRကသူများ
အားလံုးကိုလဲ  ဒီနေDရာကနေDပဲ  နေကျးဇူးတင်နေRကာင်း  နေ\ပာလုိပါတယ်။  ဒီလုိအားနေပးပံ့ပုိးမှုနေတွ  ရှိခဲ့လ့ုိသာ
ကြကိုးစားပြပီး  နေရး\ဖစ်ခဲ့တာပါ။  အားလံုးပဲ  ကပ်နေဘးနေတွကို  နေကျာ်လwားနိုင်ပြပီး  ကိုယ်စိတ်နှစ်\ဖာ  ကျD်းမာ
ချမ်းသာ Rကပါနေစလ့ုိ ဆနုေတာင်းလုိက်ပါတယ်။ 

အိမေ	
ာင် (Fairway)
၂၀၂၀ \ပည့်နှစ်၊ နေမလ (၁၀) ရက်နေD့တွင် နေရးသားပြပီးစီးသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေD့တွင် Larave 8 သ့ုိ Version \မှင့် \ပင်ဆင်ပြပီးစီးသည်။
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