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RESUMO

A presente monografia realiza um estudo de Design Patterns no
desenvolvimento em PHP 5, onde informações sobre novas características e
funcionalidades incorporadas a versão 5 são descritas, uma das mais importantes
características foi a reestruturação do seu núcleo, adequando-a ao paradigma da
programação orientada a objetos. Conhecimentos sobre Design Patterns, ou seja
padrões de projetos são expostos, exprimindo sua composição, uso e abordando
vantagens e desvantagens no desenvolvimento de software. A aplicabilidade de
Design Patterns em PHP 5 torna-se uma realidade devido ao suporte OOP, no
desenvolvimento de sistemas de informação a arquitetura multicamadas é um fator
determinante para a modularidade. Através dos padrões Model-View-Controller e
Data Access Objetc estruturamos uma arquitetura visando atingir objetivos de
eficiência, escalabilidade, reutilização e facilidade de manutenção. Com um
experimento prático, foi implementado um protótipo que exemplifica as necessidades
básicas de uma aplicação comercial, tornando possível a visualização de resultados
através de diagramas, ilustrações e comentários.

Palavras-chave: Design Patterns – PHP – MVC – DAO



ABSTRACT

The present monograph carries through a study of Design Patterns in the
development in PHP 5, where incorporated information on new characteristics and
functionalities version 5 are described, one of the most important characteristics was
the reorganization of its nucleus, adjusting it it the paradigm of the guided
programming the objects. Knowledge on Design Patterns, that is standards of
projects are displayed, stating its composition, use and approaching advantages and
disadvantages in the software development. The applicability of Design Patterns in
PHP 5 becomes a reality due to support OOP, in the development of information
systems the architecture multilayers is a determinative factor for the modularity.
Through the standards Model-View-Controller and Date Access Objetc we
structuralize an architecture aiming at to reach efficiency objectives, scalability, reuse
and easiness of maintenance. With a practical experiment, an archetype was
implemented that example the basic necessities of a commercial application,
becoming possible the visualization of results through diagrams, illustrations and
commentaries.

Word-key: Design Patterns – PHP – MVC – DAO
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1 INTRODUÇÃO

A origem de Design Patterns surgiu na documentação de padrões na área

de arquitetura que posteriormente foram adaptados para a informática, seu conceito

descreve soluções para problemas recorrentes no desenvolvimento de software,

estabelecendo um nome, definindo o problema e a solução, quando aplicar e suas

conseqüências. Ao implementar padrões de projeto, devemos utilizar linguagens

orientadas a objetos, pois uma das grandes vantagens é a flexibilidade

proporcionada pela reutilização de códigos em diferentes soluções. Seu foco

principal não é somente tecnológico, mas sim a criação de uma cultura de

catalogação de experiências e soluções para apoiar o desenvolvimento de software.

Atualmente sistemas WEB são uma realidade, além de vantagens

tecnológicas, o único requisito é que na máquina cliente tenha um browser instalado,

independente do sistema operacional que esteja rodando. O PHP é conhecido como

umas das linguagens no desenvolvimento WEB mais utilizadas em servidores ativos

na Internet, atualmente sua versão mais recente é a cinco, onde foi agregado o

conceito de linguagem orientada a objetos, além de possuir conectividade com

diversos bancos de dados e protocolos.

 Este estudo realiza a busca de conhecimentos sobre padrões de projeto e a

realização de testes através de uma implementação de um sistema desenvolvido em

PHP, utilizando-se dos conceitos abordados, mostrando os resultados obtidos de

forma clara e objetiva.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

Realizar um estudo sobre o uso de Design Patterns no desenvolvimento em

PHP 5, com a implementação de uma aplicação utilizando os conceitos estudados e

a elaboração de um estudo de caso dos resultados obtidos através da pesquisa.

1.1.2 Específicos

• Conceituar e estudar o PHP 5;

• Estudar Design Patterns, e sua aplicabilidade no PHP 5;

• Pesquisar ferramentas de desenvolvimento e projetos que utilizem as

técnicas estudada;

• Implementar uma aplicação em PHP 5, fazendo uso de Design Patterns;

• Apresentar resultados obtidos;

1.2 JUSTIFICATIVA

A linguagem PHP tem crescido nos últimos anos (PHP.NET, 2006b), e

conquistado adeptos para sua comunidade de desenvolvedores. Recentemente foi

lançada a versão 5, que contempla os recursos naturais que uma linguagem

orientada a objetos deve possuir. Há um tempo atrás seu uso era feito apenas em

sites com áreas dinâmicas, mas hoje é possível encontrar aplicações desenvolvidas

em PHP de diversos gêneros.

Com o crescimento da linguagem, surge a necessidade de incorporar

“padrões de projetos” no desenvolvimento de aplicações. Quando um projeto é

elaborado seguindo padrões, tende-se a tornar mais flexível, elegante e reutilizável,

auxiliando no desenvolvimento correto e de forma mais rápida.
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1.3 METODOLOGIA

Para elaboração deste trabalho acadêmico serão utilizadas pesquisas

bibliográficas, pesquisas utilizando a Internet na busca de artigos técnicos, acesso a

comunidade PHP nas suas listas de discussões, pesquisa experimental para o

desenvolvimento da aplicação, buscando materiais com referências e embasamento

teórico específicos da área em estudo, dando conta da compreensão e elucidação

do objetivo de estudo proposto.

Será utilizada para obtenção dos resultados, a linguagem PHP 5 fazendo

uso do paradigma de orientação a objetos, rodando em um servidor Web APACHE.

E como ferramenta de desenvolvimento o software ECLIPSE. Para demonstrar os

resultados obtidos através de diagramas, será utilizado o software JUDE

Community.

Em relação às leituras de fundamentação teórica como livros base serão

utilizados: PHP5 and MySQL Bible de CONVERSE (2004), Design Patterns:

Elements of Reusable Object- Oriented Software de GAMMA (1995), PHP 5

Programação Poderosa de GUTMANS (2005) e php|architect’s Guide to PHP Design

Patterns de SWEAT (2005).

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está subdividido em cinco capítulos.

O Capítulo 2 aborda o histórico da linguagem PHP, seu ambiente,

funcionamento, recursos e características.

No Capítulo 3 é conceituado Design Patterns, sua organização, seus

benefícios e uma descrição dos vinte e três padrões clássicos de GoF. Sendo

abordado o desenvolvimento em camadas e os padrões MVC + DAO.

No Capítulo 4 está descrito a aplicabilidade de Design Patterns em PHP 5,

conceituando os padrões mais conhecidos e cabíveis ao projeto. Abordando o

conceito e uso de framework para implementação dos padrões e alguns casos de

sucesso.

No Capítulo 5 são descritos os testes realizados através de uma

implementação de uma aplicação básica, os resultados foram esboçados em forma

de diagramas e comentários sobre o estudo.
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2 A LINGUAGEM PHP

O PHP percorreu um longo caminho, criado para ser uma das mais

poderosas e proeminentes linguagens de programação Web. Inicialmente criado por

Rasmus Lerdorf em 1995, com o nome de PHP/FI (Personal Home Page / Forms

Interpreter), era inicialmente simples scripts Perl, escrito sob a linguagem C e C++,

com a capacidade de comunicar-se com bancos de dados, possibilitando o

desenvolvimento de aplicativos dinâmicos.

Andi Gutmans e Zeev Suraski, dois programadores israelitas pertencentes

ao Technion (Instituto Israelita de Tecnologia), após descobrirem que o PHP/FI

poderia ajudá-los a desenvolver aplicações e-commerce para projetos da

universidade, decidiram em um esforço cooperativo juntar-se à comunidade de

desenvolvedores, reescrevendo totalmente o parser da linguagem, agregando a

capacidade de extensibilidade, atraindo muitos desenvolvedores para juntar-se a

comunidade, adicionando novos módulos a linguagem que passou a ser chamada

de PHP (Hypertext Preprocessor). (PHP.NET, 2006a)

2.1 AMBIENTE

O PHP pode ser utilizado por diversos SO (Sistemas Operacionais): Linux,

Unix (HP-UX, Solaris e OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS, entre

outros. É também suportado pela maioria dos servidores Web: Apache, Microsoft

Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape and iPlanet Servers,

Oreilly Website Pro Server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, e muitos outros, sendo

que na maioria deles o PHP é configurado como um módulo. (PHP.NET, 2006c)

2.1.1 Apache HTTP Server Project

O servidor Web livre mais bem sucedido é o Apache HTTP Server Project.

Pesquisas realizadas pela NETCRAFT (2006), dizem que mais de 60% dos

servidores Web ativos utilizam o Apache (figura 1).
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 Figura 1. Pesquisa de servidores Web em domínios ativos.
Fonte: NETCRAFT (2006)

Segundo consta em Wikipedia (2006), The Apache Software Foundation é

responsável por vários projetos nas áreas tecnológicas de transmissão via Web,

processamento de dados e execução de aplicativos distribuídos. Além de o servidor

ser compatível com o protocolo HTTP versão 1.1 (RFC2616), as funcionalidades são

mantidas através de uma estrutura de módulos, podendo ser implementados novos

módulos escritos pelo usuário através das API do software. Disponibilizado para

diversos SO: Windows, Novell Netware, OS/2 e POSIX.

2.2 RECURSOS

No PHP, o usuário tem a liberdade de escolher seu ambiente, definindo o

sistema operacional, o servidor Web e também o modo de programação estrutural

ou orientada a objeto. Habilidades como a geração de imagens, animações Flash,

arquivos PDF, arquivos em qualquer padrão de texto tais como XHTML e XML,

cache dinâmico de informações no servidor, etc.

Entre essas e outras características, a mais significativa talvez seja o

suporte a uma ampla variedade de banco de dados, atualmente são suportados:

Adabas D, InterBase, PostgreSQL, dBase, FrontBase, SQLite, Empress, mSQL,

Solid, FilePro (read-only), Direct MS-SQL, Sybase, Hyperwave, MySQL, Velocis, IBM

DB2, ODBC, Unix dbm, Informix, Oracle (OCI7 and OCI8), Ingres e Ovrimos.
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A comunicação com outros serviços é realizada através do suporte aos protocolos:

LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, RPC, SOAP e a possibilidade de interagir

com outros protocolos por sockets1. Sendo possível instanciar objetos Java e utilizá-

los de forma transparente ao PHP.

Na área de e-commerce, funções específicas para uso de sistemas de

pagamento online: Cybescash, CyberMUT, Verysign Payflow Pro e MCVE.

O PHP oferece diversos recursos, possuindo a possibilidade de agregar

extensões na sua instalação, acarretando inúmeras soluções para diversas

implementações. (PHP.NET, 2006c)

2.3 FUNCIONAMENTO

Segundo Converser (2004), o PHP trabalha em conformidade com a

estrutura cliente-servidor. Nessa estrutura (figura 2), o servidor é o responsável por

interpretar os scripts que compõem o documento solicitado (arquivos PHP),

transformando-o em código HTML (HyperText Markup Language) e enviando o

resultado ao cliente que fez a solicitação.

 Figura 2. Pedido de requisição e resposta HTTP
Fonte: (CONVERSER, 2004)

—–––––––––––––
1 Realiza a comunicação entre software em redes de computadores
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2.4 PHP 5 E A ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Com o lançamento do PHP 5, com a nova Zend Engine2 na versão 2,

marcou uma etapa significativa na evolução do PHP, como uma das plataformas

chaves da Web no mundo atualmente. Sua nova versão fornece um avanço no uso

de objetos, potencialidades orientadas e especialmente para as aplicações em

grande escala. (SURASKI, 2003)

Segundo Gutmans (2005), principal elaborador do PHP 5, a versão a qual

introduziu o suporte à OOP (Programação Orientada a Objetos) foi o PHP 3, embora

utilizável, o qual era extremamente simplista, e mesmo com o lançamento da versão

4, ainda havia uma preocupação com a compatibilidade reversa da OO (Orientação

Objetos). Por uma demanda popular de uso, o suporte a OOP foi aprimorado,

disponível na versão 5 do PHP, agregando novas funcionalidades e modificando o

comportamento do próprio objeto, tais como: os fundamentos do Modelo OO;

criação,  tempo de vida e controle sobre os objetos; restrições de acesso a métodos

e variáveis; polimorfismo; tratamento de exceções; entre outras.

2.4.1 Fundamentos do Modelo OO

Segundo Gutmans (2005) o modelo orientado a objeto do PHP 5 foi

totalmente reescrito mantendo compatibilidade total com a versão anterior,

agregando novos conceitos e funcionalidades:

• Construtores/Destrutores  – O construtor é um método denominado

__construct(), que é automaticamente chamado pela palavra-chave new

após se criar o objeto. Normalmente é usado para realizar inicializações

automaticamente, aceitando argumentos. O desctrutor é um método

denominado __destruct(), que é executado quando um objeto está sendo

destruído.

• Parent::/Self::  - São dois nomes de classes reservados que facilitam a

escrita de aplicações OO. Onde self:: refere-se a classe corrente, sendo

usado normalmente para acessar membros, métodos e constantes

estáticas. E parent:: refere-se a classe ascendente, sendo usado

—–––––––––––––
2 É o núcleo da linguagem, seu nome é a combinação dos nomes Zeev e Andi
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normalmente quando deseja chamar o construtor ou métodos

ascendentes e também usado para acessar membros e constantes.

• Instanceof  – É um operador que verifica se um determinado objeto

implementa uma determinada classe.

• Classes Abstratas  – No PHP5, é implementado o conceito de classe

abstrata, onde uma classe abstrata não pode ter instâncias diretas,

somente pode ser herdada.

• Constantes de Classe  – A constante é acessível a qualquer momento e

representa uma informação dentro do contexto da classe.

• Interfaces  – Uma interface cria um protocolo que define funções que

devem ser implementadas por uma classe.

• Propriedades Estáticas  – No PHP 4 já era possível a chamada de

métodos estáticos, ou seja, executar um método sem a necessidade de

instanciar uma classe. O PHP 5 introduz as propriedades estáticas ou

variáveis de classe.

2.4.2 Restrições de Acesso a Métodos e Variáveis

O encapsulamento e a proteção de acesso à propriedade de um objeto são

condições necessárias no uso da OOP. No PHP 5 foram inseridos três

modificadores de acesso: public, protected e private. (GUTMANS, 2005)

• Public (públicos) , membros públicos podem ser acessados tanto de

fora de um objeto como de dentro do método. Ao herdar uma classe com

métodos public, as regras se aplicam igualmente a classe derivada.

• Protected (protegidos) , membros protegidos podem ser acessados

somente de dentro do método de um objeto. Ao herdar uma classe com

métodos protected, as regras se aplicam igualmente a classe derivada.

• Private (privados) , membros privados podem ser acessados somente

de dentro do método de um objeto, entretanto, são inacessíveis a partir

dos métodos de um objeto derivado. No uso de propriedades privadas,

duas classes relacionadas podem declarar as mesmas propriedades.
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2.4.3 Tratamento de Exceções

De acordo com Gutmans (2005), o tratamento de exceções (exceptions) é

um dos novos recursos incorporados ao PHP 5, são utilizadas para controlar o fluxo

do código de maneira simples. O tratamento é realizado utilizando as variantes do

popular paradigma try/catch/throw de manipulação de exceções. O construtor try

delimita o código que pode gerar uma exceção, que é seguido de uma série de

comandos catch, cada um declarando qual classe de exceções manipula e sob qual

variável a exceção deverá ser acessível.

Há muitas vantagens em utilizar exceções, o try/catch para manipular erros

que possam acontecer, sem a necessidade de colocar comandos if em todos os

pontos onde ocorrerá uma exceção, assim o código se torna menor. Após detectar

um erro usando o comando throw, poderá facilmente retornar a um ponto do código

que seja responsável por manipular o erro e continuar a execução do programa.
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3 DESIGN PATTERNS

A origem de Design Patterns encontra-se no trabalho realizado pelo

arquiteto Christopher Alexander, que durante anos recolheu e documentou soluções

genéricas para problemas recorrentes no domínio da arquitetura, com objetivo inicial

de habilitarem profissionais a projetar suas próprias casas e comunidades. Seu

argumento era que os métodos de arquiteturas não atendiam às reais necessidades

dos indivíduos e da sociedade, propondo padrões que estabelece estruturas que

melhorassem a qualidade de vida das pessoas. (GAMMA, 1995)

“Cada padrão descreve um problema no nosso ambiente e o núcleo da sua

solução, de tal forma que você possa usar esta solução mais de um milhão de

vezes, sem nunca fazê-lo da mesma maneira.” (ALEXANDER apud GAMMA, 1977).

Segundo Maldonado (2005), cada padrão descreve um problema que ocorre

várias vezes em nosso ambiente e então detalha a solução reutilizável para o

problema de modo que você não precise procurar a solução mais de uma vez, seu

conceito apesar de ser voltado para a arquitetura, possui uma fundamentação

básica que pode ser abstraída para a área de software.

3.1 DESIGN PATTERNS NA ÁREA DE INFORMÁTICA

Em uma conferência da OOPSLA (International Conference on Object-

Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications) em 1987, no

Workshop sobre Especificação e Projeto para Programação Orientada a Objetos,

Beck e Cunningham apresentaram uma linguagem de padrões para projetar janelas

em Smalltalk. A partir de então, muitos artigos, revistas e livros surgiram abordando

padrões de software.

Um dos primeiros trabalhos estabelecendo padrões foi o de Peter Coad, no

qual são descritos sete padrões de análise, em seguida James Coplien publicou um

livro com padrões de programação específicos para a linguagem C++.

Em 1995, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides,

publicaram o livro "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented

Software", conhecido por GoF (Gang of Four), introduzindo vinte e três padrões de

projeto, classificados em três categorias e tornando popular o conceito na área de

software. (MALDONADO, 1995)
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3.1.1 O que é Design Patterns

De acordo com Gamma (1995), mesmo que Alexander esteja falando sobre

padrões para cidades e edifícios, já no software as soluções são expressas nos

termos dos objetos e das relações em vez das paredes e das portas, mas no núcleo

de ambos os tipos dos padrões é uma solução de um problema em um contexto.

Em geral os padrões são compostos por quatro elementos essenciais:

• Nome do padrão é uma referência que se pode usar para descrever um

problema de projeto, suas soluções e conseqüências em uma ou duas

palavras. Nomear um padrão aumenta imediatamente o vocabulário do

projeto, isso permite projetar em um nível mais alto de abstração.

• O problema descreve quando aplicar o padrão. Ele explica o problema

e seu contexto. Pode descrever problemas específicos. Algumas vezes, o

problema incluirá uma lista de condições que deve ser satisfeita para que

faça sentido aplicar o padrão.

• A solução descreve os elementos que compõem o projeto, seus

relacionamentos, suas responsabilidades e colaborações. A solução não

descreve um projeto ou uma implementação em particular, porque um

padrão é como um molde que pode ser aplicado em muitas situações

diferentes. O padrão fornece uma descrição abstrata de um problema do

projeto e de como um arranjo geral de elementos (classes e objetos) o

resolve.

• As conseqüências são os resultados e análises das vantagens e

desvantagens da aplicação de padrões. Embora as conseqüências sejam

raramente mencionadas quando se descreve decisões de projeto, elas são

críticas para a avaliação de alternativas de projetos e para a compreensão

dos custos e benefícios da aplicação de padrões. As conseqüências para o

software freqüentemente envolvem compromissos de espaço e tempo.

Podem abordar aspectos sobre linguagens e implementação. O reuso é

freqüentemente um fator de projeto orientado a objeto, as conseqüências de

um padrão incluem seu impacto na flexibilidade, na extensibilidade, na

portabilidade de um sistema, listando as conseqüências explicitamente de

forma que se compreenda e avalie.
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3.1.2 Catálogo de Organização dos Patterns GoF

Os padrões de projeto variam em seu grau e nível de abstração. São

organizados e classificados de modo que se possa consultar as famílias dos

padrões relacionados, dirigindo esforços para encontrar novos padrões. Os padrões

de projeto são classificados por dois critérios: escopo e propósito. (GAMMA, 1995)

 Figura 3. Catálogo de Padrões GoF
Fonte: (MALDONADO, 2005)

Conforme a figura 3, no critério “escopo” decide-se se o padrão atua sobre

uma classe ou sobre objetos da classe. Na classe utilizam relacionamentos entre

classes e suas subclasses, por meio de herança, sendo, portanto estabelecidos de

forma estática (em tempo de compilação).  No objeto utilizam relacionamentos entre

si, podendo ser modificados durante a execução, tornando-se mais dinâmicos.

No critério “propósito” existe padrões de criação, padrões estruturais e

padrões comportamentais. Padrões de criação concentram-se no processo de

criação de objetos. Padrões estruturais utilizam à composição de classes ou objetos.

Padrões comportamentais caracterizam as formas pelas quais classes ou objetos

interagem e distribuem responsabilidades. (MALDONADO, 2005)

Outra forma de organizar os padrões de projeto é de acordo com que cada

padrão se refere a outro na seção (figura 4). Com múltiplas maneiras de pensar
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sobre padrões, consegue aprofundar-se no que fará, comparando-o, e aplicando-o

corretamente.

 Figura 4. Relacionamento dos Padrões GoF
Fonte: (GAMMA, 1995)

Segundo Metsker (2004) os padrões de projeto são ferramentas básicas de

todo desenvolvedor de software moderno. Em sua obra “Padrões de Projeto em

Java”, foi realizado um estudo sobre os 23 padrões proposto por GoF, adequando-
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os e implementando-os na linguagem Java, organizados em cinco categorias

principais: interfaces, responsabilidade, construção, operações e extensões.

Design Patterns são os registros de experiências de sucesso em projetos,

aplicando moldes à classes e objetos que resolvem problemas específicos e tornam

estes projetos mais flexíveis, elegantes e reutilizáveis, auxiliando no

desenvolvimento correto de forma mais rápida. (RODRIGUES, 2003)

3.1.3 Benefícios Apresentados por uso de Design Patterns

De acordo com Gamma (apud RODRIGUES, 2003), o uso de Design

Patterns em um projeto apresenta vários benefícios, tais como:

• Redução de complexidade, aumentando a qualidade do projeto,

através da definição de abstrações que estão acima das classes e

instâncias;

• Constrói uma base de experiências reutilizáveis para a construção do

software. Funcionam como peças na construção de projetos complexos,

podem ser considerados micro-arquiteturas que contribuem para arquitetura

geral do sistema;

• Permite uma comunicação fácil entre os desenvolvedores, elaborando

uma documentação, explorando alternativas para o projeto;

• Reduz o tempo de aprendizado, e quando mais cedo são usados,

menor será o trabalho em etapas mais avançadas.

3.2 DEFINIÇÃO DOS DESIGN PATTERNS CLÁSSICOS

GoF definiu vinte e três padrões de projeto, que tornaram-se clássicos,

abaixo segue de forma resumida a definição de cada padrão (GAMMA , 1995):

a) Abstract Factory

Provêem uma interface para se criar famílias de objetos relacionados ou

dependentes sem especificar suas classes concretas.



26

b) Adapter

Converte a interface de uma classe em outra interface esperada pelos

clientes, permitindo a comunicação entre classes que não poderiam trabalhar juntas

devido à incompatibilidade de suas interfaces.

c) Bridge

Desacopla uma abstração de sua implementação para permitir que ambos

variem independentemente.

d) Builder

Separa a construção de um objeto complexo de sua representação para que

o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações.

e) Chain of Responsability

Evita acoplar o remetente de uma requisição ao seu destinatário ao permitir

que mais de um objeto trate a requisição. Compõe os objetos em cascata e passa a

requisição adiante até que um objeto a trate.

f) Command

Encapsula uma requisição como um objeto, permitindo que clientes

parametrizem diferentes tipos de requisições.

g) Composite

Compõe objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias

parcialmente completas. Permite que clientes tratem objetos individuais e

composições de objetos de maneira uniforme.

h) Decorator

Anexas responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Oferece

uma alternativa ao uso de herança para estender uma funcionalidade.
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i) Facade

Oferece uma interface única para um conjunto de interfaces de um

subsistema. Define uma interface de nível mais elevado que reduz a complexidade

do subsistema.

j) Factory Method

Define uma interface para criar um objeto, mas permitir que as subclasses

decidam o tipo da classe a ser instanciada. Permite que uma classe delegue a

responsabilidade de instanciamento às subclasses.

k) Flyweight

Usa compartilhamento para tratar grandes quantidades de objetos refinados

de maneira eficiente.

l) Interpreter

Dada uma linguagem, define uma representação para sua gramática e um

interpretador que utiliza essa representação para interpretar sentenças na

linguagem.

m) Iterator

Prove uma alternativa para acessar os elementos de um objeto agregado

seqüencialmente, sem expor sua representação interna.

n) Mediator

Define um objeto que encapsula a forma como um conjunto de objetos

interage entre si. Promove acoplamento fraco ao evitar que os objetos se refiram uns

aos outros explicitamente, permitindo que a interação desses objetos seja alterada

de maneira independente.

o) Memento

Captura e exterioriza o estado interno de um objeto, sem violar o

encapsulamento, para que seja possível restaurar o estado interno desse objeto

posteriormente.



28

p) Observer

Define uma dependência um-para-muitos entre objetos de modo que

quando um objeto mudar de estado, todos os seus dependentes sejam notificados e

atualizados automaticamente.

q) Prototype

Específica os tipos de objetos a serem criados usando uma instância como

protótipo, e cria novos objetos ao copiar este protótipo.

r) Proxy

Provê um substituto ou ponto através do qual um objeto possa controlar o

acesso a outro objeto.

s) Singleton

Garante que uma classe só tenha uma única instância, e prove um ponto de

acesso global a ela.

t) State

Permite a um objeto alterar o seu comportamento quando o seu estado

interno mudar. O objeto aparentará ter trocado de classe.

u) Strategy

Define uma família de algoritmos, encapsulando cada um, e torna-os

intercambiáveis. Permite que os algoritmos sejam trocados independentemente

pelos clientes que os utilizam.

v) Template Method

Define o esqueleto de um algoritmo, para que as subclasses possam prover

especialidades específicas posteriormente. Permite que suas subclasses redefinam

certos passos de um algoritmo sem mudar sua estrutura.
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w) Visitor

Representa uma operação a ser realizada sobre os elementos de uma

estrutura de objetos. Permite definir uma nova operação sem alterar as classes dos

elementos envolvidos.

3.3 USO DE DESIGN PATTERNS

De acordo com Gamma (1995), deverá seguir os seguintes passos quando

for usar um padrão de projeto efetivamente:

• Leia o padrão por inteiro uma vez, para obter uma visão geral. Preste

atenção em particular à aplicabilidade e conseqüências do padrão, para

assegurar-se que ele é correto para seu problema.

• Volte e estude a estrutura, os participantes e as colaborações do

padrão. Assegure-se que compreende as classes e objetos envolvidos e

como se relacionam entre si.

• Olhe um exemplo de código para ver um modelo concreto do padrão

codificado. O estudo do código ajuda a aprender como implementar o

padrão.

• Escolha nomes para os participantes do padrão que tenham sentido no

contexto da aplicação. Os nomes para os participantes do projeto são,

geralmente, muito abstratos para aparecerem diretamente em uma

aplicação. No entanto, é útil incorporar o nome do participante no nome que

aparecerá na aplicação. Isso ajudará a tornar o padrão mais explícito na

implementação.

• Defina as classes, declare suas interfaces, estabeleça seus

relacionamentos de herança e defina as variáveis de instância que

representam dados e referências a objetos. Identifique as classes existentes

em sua aplicação que serão afetadas pelo padrão e notifique-as de acordo.

• Defina nomes específicos da aplicação para as operações no padrão.

Os nomes em geral dependem da aplicação; Use as responsabilidades e

colaborações associadas com cada operação como guia. Seja consistente

nas suas convenções de nomenclatura.

• Implemente as operações para se portar as responsabilidades e

colaborações presentes no padrão.
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Segundo Gamma (1995), um padrão deverá apenas ser aplicado quando a

flexibilidade que ele oferece é realmente necessária.

3.4 ANTI-PATTERNS

Segundo Maldonado (2005), anti-patterns representam uma lição aprendida,

ao contrário dos padrões, que representam a melhor prática. Se por um lado é útil

mostrar a presença de certos padrões em sistemas mal sucedidos, por outro lado é

útil mostrar a ausência dos anti-patterns em sistemas bem sucedidos.

“Todo programador desenvolve ao longo do tempo uma série de vícios,

incorporando práticas que prejudicam o entendimento, manutenção e performance

dos sistemas, ou simplesmente diminuem sua produtividade.” (LOZANO, 2003)

3.5 DESENVOLVIMENTO EM CAMADAS

Segundo Macoratti (2006), o sucesso para o desenvolvimento de aplicações

com tecnologia orientada a objetos está intimamente ligado à arquitetura que se usa

para construir a aplicação. A organização de aplicações multicamadas tende a

atingir objetivos de eficiência, escalabilidade, reutilização e facilidade de

manutenção. O termo camada pode significar uma separação entre a camada física

e a camada lógica, neste caso a lógica, na área de sistemas é considerada como

uma referência à separação de responsabilidades.

Atualmente, desenvolvem-se sistemas separando-os em três camadas (3-

tier): lógica de apresentação, lógica de negócio e acesso a dados (figura 5).

 Figura 5. Estrutura de um Sistema em Três Camadas
Fonte: (MARSTON, 2006)
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A camada de apresentação é responsável pela interface do sistema; A

camada de negócio contém as regras de negócio do sistema que podem ser

divididas em classes agrupadas em pacotes ou componentes, podendo ser

reutilizadas por diferentes partes do sistema e até por sistemas diferentes; A

camada de acesso a dados é responsável pela comunicação do sistema com o

SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). A modelagem em três camadas

ajuda a promover a organização e modularidade do sistema, tornando o

desenvolvimento produtivo e objetivo, facilitando sua manutenção e evolução.

(MACORATTI, 2006)

3.6 PADRÃO DE ARQUITETURA MVC

De acordo com Burbeck (1992), a arquitetura MVC (Model-View-Controller)

foi desenvolvida para ser usada em projetos de interface visual em Smalltalk,

estabelecendo uma separação estrutural da GUI (Graphical User Interface) em três

partes distintas: Modelo, Visão e Controle.

O Modelo gerencia o comportamento e os dados do domínio da aplicação,

responde às requisições sobre o seu estado (geralmente vindas da Visão), e

responde às instruções para mudança de estado (geralmente vindas do Controle). A

Visão gerencia a saída gráfica e textual da parte da aplicação visível ao usuário. O

Controle interpreta as entradas de mouse e teclado do usuário, comandando a Visão

e o Modelo para se alterarem de forma apropriada.

 Figura 6. MVC com um Modelo e três Visões.
Fonte: (GAMMA, 1995) Adaptado.
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Na figura 6, é apresentado um diagrama MVC, onde o Controle não aparece

para facilitar o entendimento. Assim, resumidamente o Modelo contém alguns

parâmetros e alguns dados processados, possui três visões diferentes para exibição

dos dados, que poderá ser escolhido através da aplicação, onde o Controle deverá

setar a Visão escolhida. (GAMMA, 1995)

3.6.1 MVC no Desenvolvimento de Sistemas

Segundo o Laboratório de Automação de Sistemas em Engenharia da UFRJ

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), a implementação da arquitetura MVC em

desenvolvimento de sistemas, requer uma compreensão cuidadosa de seus

conceitos, uma vez que esta arquitetura foi originalmente elaborada para uso em

interfaces gráficas.

O Modelo, numa concepção simplificada, seria uma mera representação do

conteúdo do banco de dados. No contexto de sistemas o Modelo pertence ao

gerenciamento de informações e ao comportamento da aplicação, sendo constituído

por entidades de domínio e regras de negócio, atuando como uma camada de

validação e abstração entre a interface e os dados de negócio. O acesso ao SGBD

poderá ser separado do Modelo, em outra camada denominada persistência de

dados.

A Visão é responsável por apresentar as entidades de domínio, exibindo a

parte visível do sistema. As operações realizadas na Visão devem ser transformadas

em eventos, enviadas para o Controle, exceções apresentadas neste fluxo são

apenas em relação à forma de apresentação dos dados concentrados na Visão.

O Controle garante a separação entre o Modelo e a Visão, assim o Controle

interpreta as ações provenientes da Visão e comanda a execução das regras de

negócio contidas no Modelo, além disso, comanda a Visão para que ela apresente

as informações requisitadas. (LABASE, 2006)

3.7 PADRÃO DE ABSTRAÇÃO DE DADOS - DAO

As maiorias das aplicações PHP necessitam acessar algum tipo de

informação persistente, tais como: banco de dados relacionais, banco de dados

orientado a objeto, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), ou até mesmo
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dados provenientes de sistemas externos. Estes dispositivos são acessados por

diferentes APIs, muitas vezes proprietárias e específicas, como exemplo podemos

citar a sintaxe dos comandos SQL (Structured Query Language) onde cada SGBD

possui particularidades relevantes em sua sintaxe SQL. (FUNDÃO, 2006)

Segundo Lozano (2003), o padrão DAO (Data Access Object), é utilizado

para abstrair e encapsular todo o acesso à fonte de dados, isolando a camada de

negócio da persistência de dados. Assim, novas implementações e manutenções ou

até mesmo uma migração de tecnologia referente à fonte de dados fica restrita

somente a camada de dados, sem a necessidade de alteração da camada de

negócio.

Ao utilizar um DAO pode-se também fazer uso do padrão Factory (figura 7),

uma vez que a aplicação acesse várias fontes de dados distintas, onde existirá um

DAO para cada fonte. Assim, no momento que a aplicação necessitar acesso a uma

determinada fonte, o Factory através de uma classe abstrata cria o objeto DAO

especifico para o acesso específico, tornando a aplicação mais flexível para se

adequar a determinadas situações. (FUNDÃO, 2006)

 Figura 7. Diagrama dos Padrões Factory + DAO
Fonte: (SUN, 2006)
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4 DESIGN PATTERNS EM PHP 5

Segundo Lozano (2003), os recursos do modelo orientado a objetos do

PHP5 atende as necessidades para a implementação de padrões de projetos.

Portanto a maioria dos padrões GoF e J2EE podem ser adaptados e implementados

no PHP, beneficiando-se de soluções comprovadas, gerando um aumento de

produtividade no desenvolvimento.

“A vantagem de conhecer e usar esses padrões não é somente economizar

tempo, ao invés de reinventar a roda, mas também dar aos desenvolvedores uma

linguagem comum para design de software.” (GUTMANS, 2005)

Implementações em três camadas no PHP favorecem a reutilização de

componentes, a evolução da aplicação para suportar novas demandas e novas

tecnologias. Além disso, podemos aumentar a escalabilidade, separando as

camadas em servidores distintos. (LOZANO, 2003)

Jason E. Sweat em sua obra “php|architect’s Guide to PHP Design

Patterns”, descreve e implementa os seguintes padrões em PHP: Factory, Singleton,

Registry, MockObject, Strategy, Iterator, Observer, Specification, Proxy, Decorator,

Adapter, Active Record, Table Data Gateway, Data Mapper e Model-View-Controller.

O site phpPatterns (http://www.phppatterns.com) é um bom repositório para

encontrar referências de padrões em PHP. (SWEAT, 2005)

4.1 PADRÃO STRATEGY

Segundo Gutmans (2005), o padrão Strategy (estratégia) normalmente é

implementado por classes concretas herdadas de uma classe abstrata, onde a

classe abstrata decide qual estratégia será relevante, instanciando o objeto concreto

adequado ao momento.
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 Figura 8. Diagrama do Padrão Strategy.
Fonte: (GUTMANS, 2005)

Em um servidor de download é possível implementar o uso do padrão

Strategy. A figura 8 ilustra a modelagem, onde uma classe abstrata é encarregada

de verificar o sistema operacional do usuário e instanciar um objeto concreto

adequado, a qual seria a forma de compactação a ser exibida na aplicação.

(GUTMANS, 2005)

4.2 PADRÃO SINGLETON

O padrão Singleton é provavelmente um dos padrões mais conhecidos e

utilizados. Seu objetivo é manter uma determinada operação centralizada na

aplicação, ou seja, centralizar a responsabilidade em uma única instância de uma

classe e que forneça um acesso global ao objeto. (GUTMANS, 2005)

No PHP, o padrão Singleton pode ser implementado associando os

conceitos de propriedades estáticas, na figura 9, a classe DbConn possui um

método getInstance, responsável por retornar uma única instância. (SWEAT, 2005)
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 Figura 9. Diagrama do Padrão Singleton na classe DbConn.
Fonte: (SWEAT, 2005)

4.3 PADRÃO FACTORY

O padrão Factory proporciona a criação de uma família de objetos

relacionados ou dependentes, a criação dos objetos atua de forma centralizada

(figura 10), facilitando a padronização e manutenção da aplicação. (GUTMANS,

2005)

 Figura 10. Diagrama do Padrão Factory na classe ConcreteFactory.
Fonte: (SWEAT, 2005)

4.4 PADRÃO FACADE

O padrão Facade (fachada) é utilizado para reduzir a complexidade de um

sistema (figura 11). O objetivo é oferecer uma interface única para diminuir as

dependências e comunicações entre subsistemas. Seu uso por ser um centralizador,

diminui os efeitos causados por alterações em determinadas partes do sistema. É
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importante observar que o seu uso não impede os acessos aos subsistemas de

forma individual. (GAMMA, 1995)

 Figura 11. Diagrama do Padrão Facade
Fonte: (GAMMA, 1995) Adaptado.

4.5 PADRÃO MVC + DAO

Segundo Sweat (2005), o padrão MVC é descrito pelo relacionamento entre

três objetos, o Modelo, a Visão, e o Controle. O Controle e a Visão ambos

dependem do Modelo, para acessar os dados providos pelo Modelo. Todas as

entradas de dados no sistema entram através do Controle, que seleciona uma Visão

para emitir os resultados (figura 12).

 Figura 12. Padrão MVC.
Fonte: (SWEAT, 2005)
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De acordo com Krause (2005), a arquitetura MVC + DAO (figura 13)

consiste na separação lógica de uma aplicação em quatro camadas distintas, ou

áreas funcionais chamadas Modelo, Visão, Controle e DAO. Vantagens no uso da

arquitetura MVC + DAO são percebidas, tais como:

• A clara separação entre camada de negócio (código PHP) e a camada

de layout (código HTML) da aplicação;

• O Modelo MVC gerencia múltiplas Visões usando o mesmo Modelo,

facilitando a manutenção, teste e atualizações de sistemas múltiplos;

• É muito simples incluir novos clientes apenas incluindo suas Visões e

Controle, tornando uma aplicação facilmente escalável;

• É possível ter desenvolvimento em paralelo para o Modelo, Visão,

Controle e DAO, pois são independentes.

 Figura 13. Diagrama do Padrão MVC + DAO.
Fonte: (PHPPATTERNS, 2006)

4.5.1 Camada Visão

A camada Visão é responsável pela visualização dos dados. Por definição,

não deve conter regras de negócio. Uma Visão nunca acessa diretamente outra

Visão, somente por intermédio de um Controle. Por outro lado, a Visão pode conter

alguma lógica condicional que relacione a forma de apresentação dos dados. Todas

as operações realizadas na Visão devem ser transformadas em eventos, onde são
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enviados para o Controle, que sabe o que deverá ser feito em seguida. A Visão tem

acesso aos dados através da camada Modelo. (KRAUSE, 2005)

4.5.1.1 Smarty Template Enginer

O Smarty é um sistema de templates para PHP, ele fornece uma maneira

fácil de controlar a separação do design (código HTML) da lógica (código PHP).

Facilitando o desenvolvimento e isolando em templates o visual da aplicação. Outro

aspecto do Smarty é seu sistema de compilação e cache, assim, uma vez já

compilado, não há necessidade de uma nova compilação, tornando a execução mais

rápida. (SMARTY, 2006)

O uso de uma template enginer na camada Visão, favorece ainda mais a

separação das camadas lógica e apresentação, facilitando o entrosamento de forma

conjunta entre o programador e designer, resultando em uma aplicação de fácil

desenvolvimento e passiva de mudanças estruturais.

4.5.2 Camada Modelo

A camada Modelo é a representação de uma entidade de domínio da

aplicação com dados e regras de negócio. Geralmente, em uma aplicação com

banco de dados, parte das funções do Modelo é carregar e gravar dados, utilizando-

se de uma DAO. Ela também é responsável por fornecer dados para a Visão e

implementar as regras de negócio para validar e processar os dados enviados pela

Visão. (KRAUSE, 2005)

4.5.3 Camada Controle

O Controle garante a separação entre as camadas Modelo e Visão,

interpreta as ações provenientes da Visão e comanda a execução das regras de

negócio contidas no Modelo, além disso, comanda a Visão para apresentar

adequadamente a informação. Para cada conceito de negócio há um único Controle.

(KRAUSE, 2005)
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4.5.4 Camada DAO

A DAO é um componente especializado com todas as condições de acessar

dados externos à aplicação. Uma das funções da DAO é isolar as particularidades

da tecnologia usada na obtenção e gravação dos dados. É imperativo que todo

acesso a dados externos seja feito por intermédio de uma DAO, isto é, todo o

acesso a dados deve obrigatoriamente passar por uma DAO. O meio de acesso

único aos dados permite a localização rápida de manutenções e possíveis

correções. (KRAUSE, 2005)

4.5.4.1 ADOdb

ADOdb é uma biblioteca que realiza a abstração da camada de acesso a

base de dados. Atualmente é disponibilizada para as linguagens PHP e Python. São

disponibilizados os seguintes drivers para comunicação com os SGBDs: MySQL,

PostgreSQL, Interbase, Firebird, Informix, Oracle, MS SQL, Foxpro, Access, ADO,

Sybase, FrontBase, DB2, SAP DB, SQLite, Netezza, LDAP, ODBC, entre outros.

(ADODB, 2006)

4.6 FRAMEWORK

“Framework é definido como um esqueleto de classes, objetos e

relacionamentos agrupados para construir aplicações específicas” (COAD apud

MALDONADO, 2005).

“Framework é definido como um conjunto de classes abstratas e concretas

que provê uma infra-estrutura genérica de soluções para um conjunto de problemas”

(JAHNSON apud MALDONADO, 2005).

Baseado nas definições acima, conclui-se que essas classes podem fazer

parte de uma biblioteca de classes ou podem ser classes específicas da aplicação.

Seu uso possibilita reutilizar não só componentes isolados como também toda a

arquitetura de um domínio específico. (MALDONADO, 2005)

De acordo com Maldonado (2005), diversos frameworks têm sido

desenvolvidos nas duas últimas décadas, visando o reuso de software e

conseqüentemente a melhoria da produtividade, qualidade e manutenibilidade.
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4.6.1 Framework CakePHP

Em 2005, Michal Tatarynowicz escreveu uma versão mínima de uma

“estrutura rápida de desenvolvimento” para aplicações em PHP,  denominado como

uma estrutura muito boa, surgindo uma comunidade de colaboradores, que agora

mantêm o CakePHP, que atinge sua versão 1.0 released.

Segundo consta em CakePHP (2006), seu framework é uma estrutura de

desenvolvimento rápida open-source em PHP: com uma estrutura de bibliotecas,

classes e uma infra-estrutura run-time para os programadores que criam aplicações

Web. Inspirado originalmente no framework Ruby on Rails, seu objetivo preliminar é

permitir o desenvolvimento de maneira estruturada e rápida, sem a perda de

flexibilidade.

O CakePHP faz uso do padrão MVC, com algumas adaptações, mas

seguindo seu princípio separando a lógica da aplicação. Desenvolvido com a

seguinte lógica:

• Entrada - > Processamento - > Saída

• Controle - > Modelo - > Visão

O controlador interpreta entradas do mouse e teclado do usuário e

transmitindo estas ações ao Modelo e/ou a Visão para exibir a tela apropriada.

4.6.2 Framework MIOLO

Segundo a cooperativa de soluções livres SOLIS, o MIOLO é um

Framework escrito em PHP utilizando apenas conceitos de POO, que oferece uma

grande gama de funções para otimizar e agilizar o processo de criação de sistemas.

O mapeamento de necessidades, as definições de funcionalidades e a metodologia

utilizada em seu desenvolvimento basearam-se na experiência adquirida durante a

criação do projeto SAGU.

Dentre as características importantes implementadas, está a utilização do

conceito de modularização. Nessa sistemática, o processo de criação de um novo

módulo para um sistema ou mesmo a integração de módulos/sistemas distintos,

torna-se uma tarefa muito simples. Isso possibilita que de acordo com os direitos de

acesso, um usuário possa interagir em diferentes sistemas no mesmo ambiente de
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produção. Essa estrutura permite um grande reaproveitamento de funcionalidades,

contribuindo inclusive para padronização do código.

Além disso, o MIOLO possibilita a independência das equipes durante o

desenvolvimento de um sistema. A equipe envolvida com a criação da estrutura de

Base de Dados não precisa, obrigatoriamente manter um vínculo com a equipe que

projeta a interface do sistema. Isso permite que o potencial dos colaboradores

envolvidos seja melhor aproveitado, além de facilitar a integração de novas pessoas

ao projeto.

Característica relevante também, está no fato do tratamento de forma

transparente das conexões a bases de dados. Desta forma, por exemplo, é fácil

implementar soluções distribuídas, inclusive em diferentes posições geográficas.

Outras características como a geração e apresentação das páginas utilizando o

conceito de temas são implementadas, o que facilita a mudança e criação de novas

interfaces para os usuários. Automatização do processo de criação e validação de

formulários para entrada de dados, montagem automática de listagens, controle

relacionados, controle das conexões, abstração da base de dados, controle de erros,

validação de usuários e controle dos direitos de acesso. (MIOLO, 2006)

O Miolo é usado como base para uma série de projetos desenvolvidos pela

Solis:

• GNUTECA -  É um sistema para automação de todos os processos de

uma biblioteca, independente do tamanho de seu acervo ou da

quantidade de usuários. O sistema foi criado de acordo com critérios

definidos e validados por um grupo de bibliotecários, tendo como

ambiente de testes uma biblioteca real. (GNUTECA, 2006)

• SAGU – É um sistema aberto de gestão unificada, que agiliza e gerência

todo o relacionamento de um aluno com uma instituição de ensino,

dentro da esfera acadêmica, administrativa ou financeira. (SAGU, 2006)

• FRED -  É um gerenciador de conteúdos, facilita a criação de portais

corporativos, permitindo que o mesmo seja atualizado por diversas

pessoas, estas com as devidas permissões. Permitindo fácil integração

com outros produtos baseados no MIOLO, como o Sagu, o Gnuteca

entre outros. (FRED, 2006)
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5 IMPLEMENTAÇÃO

Para visualizar o conceito de Design Patterns e sua aplicabilidade no

desenvolvimento em PHP 5, foi implementada uma aplicação WEB com três

módulos relacionados. Cada entidade possui funcionalidades CRUD (Create =

INSERT, Read = SELECT, Update = UPDATE e Delete = DELETE) que são

responsáveis por consultas e manutenções em sistemas de informação, a figura 14

representa através da notação UML (Unified Modeling Language) os casos de uso

implementados.

 Figura 14. Diagrama de Caso de Uso

O protótipo exemplifica as necessidades básicas de uma aplicação

comercial, entretanto para tornar os resultados mais específicos e objetivos foram

implementados apenas alguns  módulos.

5.1 DEFINIÇÃO DO PROTÓTIPO

Cada módulo implementado é constituído por uma entidade, então foram

implementados os seguintes módulos: Fornecedor, Tipo Produto e Produto, onde a

entidade Produto possui relacionamento com as entidades Fornecedor e Tipo

Produto, garantindo a integridade dos dados no sistema.
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Na figura 15, pode ser visualizado o MER (Modelo de Entidade e

Relacionamento) com seus respectivos atributos e relacionamentos.

 Figura 15. Modelo de Entidade e Relacionamento (MER)

Basicamente o conceito do protótipo é um cadastro de produtos, onde cada

produto tem um fornecedor e um tipo produto, além de outras informações como

código do produto, valor, quantidade em estoque e data de cadastro.

5.2 ARQUITETURA UTILIZADA NO PROTÓTIPO

Antes de começar qualquer implementação é necessário definir uma

arquitetura a ser utilizada, então empregando o conceito de desenvolvimento em

camadas, o protótipo foi estruturado através dos padrões MVC + DAO (figura 16),

assim, vantagens como a clara separação das camadas de apresentação, de

negócio, de abstração de dados são estabelecidas.
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 Figura 16. Arquitetura Utilizada no Protótipo (MVC + DAO)

A figura 16 representa o modelo de estrutura a ser implementado em cada

módulo. Já na figura 17 é exibido o padrão adotado de organização física dos

arquivos, que segue a seguinte lógica:

• BIBLIOTECAS – Pasta que armazena conjunto de bibliotecas utilizadas,

no caso do protótipo contém uma pasta com os arquivos do Template

Engine Smarty.

• DAO – Dentro da pasta DAO, estão os arquivos responsáveis pela

abstração dos bancos de dados (MySQL, PostGres e SQLite) onde

foram implementados os padrões Abstract Factory, Singleton e DAO.

• DOC – Nesta pasta contém todos os arquivos referentes a

documentação.

• FORNECEDOR – Contém os arquivos referentes ao módulo Fornecedor,

os quais estão divididos de acordo com o padrão MVC, os arquivos são:

FornecedorController.php, FornecedorModel.php e FornecedorView.php.

• HTML – Essa pasta contém os arquivos da camada de apresentação

utilizados pelo Smarty. Nos arquivos (.tpl) contém códigos html

responsáveis pelo design da aplicação.

• PRODUTO – Contém os arquivos referentes ao módulo Produto, os

quais estão divididos de acordo com o padrão MVC.

• STRATEGY – Nesta pasta contém os arquivos utilizados para

implementar o padrão responsável pelas validações de entradas de

dados.

• TIPOPRODUTO – Contém os arquivos referentes ao módulo Tipo

Produto, os quais estão divididos de acordo com o padrão MVC.

• USUARIO – Contém os arquivos referentes ao módulo Usuario, os quais

estão divididos de acordo com o padrão MVC.
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• FACADE – Arquivo responsável por implementar o padrão Facade, sua

função é realizar a comunicação entre os módulos disponíveis.

• INDEX – Arquivo de execução da aplicação.

• PROJETO.DB – Arquivo do banco de dados SQLite, toda a estrutura e

dados são armazenadas nesse arquivo.

• USUARIO.XML – Arquivo responsável por armazenar os dados de

usuários com permissão de acesso ao sistema.

 Figura 17. Estrutura de Pastas e Arquivos

5.3 PADRÕES DE PROJETOS IMPLEMENTADOS

Foram implementados os seguintes padrões: Model-View-Controller, Data

Access Objetc, Facade, Abstract Factory, Singleton e Strategy. O diagrama de

classes da figura 18 exibe as classes e padrões utilizados no projeto.
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 Figura 18. Diagrama de Classe do Protótipo Implementado



48

5.3.1 Padrão Facade

O padrão Facade representado através da figura 19, foi utilizado para

reduzir a complexidade do sistema, com o objetivo de oferecer uma interface única,

diminuindo as dependências, além de agir como um centralizador, realizando a

comunicação entre os subsistemas existentes (ANEXO C).

 Figura 19. Diagrama de Classe do Padrão Facade

A classe Facade é responsável por realizar a comunicação entre a DAO

com os módulos do sistema, conforme o parâmetro recebido, em tempo de

execução é criado os objetos necessários do sub-sistema em questão.

5.3.2 Padrão Model-View-Controller

O padrão MVC é conhecido pela separação da aplicação em 3 camadas,

cada módulo do sistema deverá ter no mínimo três classes (view, controller e model)

como na figura 20, mas dependendo da especialização do módulo em questão

poderá conter mais classes. No protótipo foi utilizado apenas três classes para cada

módulo, no ANEXO A contém o código fonte do módulo Usuário.

 Figura 20. Diagrama de Classe do Padrão MVC
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Ao existir uma requisição HTTP a um determinado módulo, conforme o

parâmetro recebido, a camada Controller é responsável por executar uma

determinada ação, invocando determinado método da camada Model que retornará

os dados requisitados, fazendo com que a camada View disponibilize as

informações através de uma resposta HTTP.

Para padronizar, separar e formatar o layout do protótipo foi agregado um

conjunto de biblioteca denominado Smarty, também conhecido como Template

Engine. Nesse caso a camada View envia os dados para a camada Template

Engine que por sua vez apresenta os dados formatados no brownser (ANEXO E).

 Figura 21. Digrama de Seqüência da Ação Listar Fornecedor

De acordo com o diagrama de seqüência da figura 21, a ação Listar

Fornecedor, ocorre através de uma requisição HTTP a classe FornecedorController,

chamando o método responsável por solicitar os dados da camada

FornecedorModel que acessa a camada DAO (que por sua vez está conectada

diretamente ao banco de dados), em seguida é enviado ao método listar da camada

FornecedorView, que recebe os dados, requisitando a visualização dos dados

através da camada Template Enginer em uma resposta HTTP.
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5.3.3 Padrão Data Access Object

O padrão DAO torna o sistema independente do banco de dados, pois o

sistema se comunica com a camada DAO, passando a responsabilidade da

comunicação com o banco de dados para a DAO, assim, benefícios como o

isolamento de todas as particularidades do SGBD, abstraindo e encapsulando o

acesso ao banco (ANEXO D).

 Figura 22. Diagrama do Padrão DAO Implementado

A figura 22 mostra o funcionamento da camada DAO implementada no

protótipo, atualmente o sistema pode acessar três bancos de dados: MySQL,

PostgresSQL e SQLite. Caso exista a necessidade de migrar o banco de dados,

poderá ser agregado a camada DAO novas classes correspondentes ao novo

banco.

Uma outra opção lançada pelo PHP, é a biblioteca chamada PDO (PHP Data

Objetcs), ainda em modo experimental, promete criar uma formalidade em relação a

conectividade com o banco de dados, ou seja, o conceito do padrão DAO

implementado nativamente pela própria linguagem. Atualmente podem ser

acessados os seguintes bancos: FreeTDS / Microsoft SQL Server / Sybase,

Firebird/Interbase 6, IBM Informix Dynamic Server, MySQL 4.x/5.x, Oracle Call

Interface, ODBC v3 (IBM DB2, unixODBC and win32 ODBC), PostgreSQL e SQLite

3/SQLite 2.
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5.3.4 Padrões Abstract Factory e Singleton

Para solucionar problemas na possibilidade de acrescentar acesso a novos

bancos de dados na camada DAO e garantir que haja uma única instância da classe

de acesso ao banco de dados e assim seja estabelecida apenas uma conexão ao

banco, evitando problemas de conexões múltiplas desnecessárias. Foram utilizados

os padrões Abstract Factory e Singleton para garantir essas soluções.

O padrão Abstract Factory prove uma interface para criar famílias de objetos

relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas. Esse padrão

foi utilizado na camada DAO para tornar o protótipo portável aos bancos de dados

MySQL, PostgreSQL e SQLite. Além da possibilidade de agregar novos SGBD em

sua arquitetura (ANEXO D).

A classe Abstract_DAO (figura 23) específica os métodos básicos necessários

para o acesso ao banco de dados. Existe uma classe abstrata para cada tipo de

objeto e subclasses concretas que implementam os objetos baseados nas famílias

especificas, tais como: MySQL_DAO, PostgreSQL_DAO e SQLite_DAO. Existem

também subclasses concretas de Abstract_DAO_Factory que implementam as

operações para criar os objetos baseados na sua família. A classe Facade, por sua

vez, solicita essas operações para obter instâncias dos objetos sem a necessidade

de possuir conhecimento das classes concretas sendo utilizadas, somente precisa

ter conhecimento da fábrica, ou seja a classe responsável por chamar o objeto DAO.

O padrão Singleton centraliza a responsabilidade em uma única instância de

uma classe, na figura 23 a classe Singleton_DAO tem como objetivo centralizar a

criação das instancias MySQL_DAO, PostGres_DAO e SQLite_DAO em um objeto

único para cada classe. Na classe Singleton_DAO tem um método chamado

getInstance onde sua função é criar uma instancia da classe SGBD_DAO, caso o

objeto já exista o Singleton deve retornar o objeto já criado.

Vantagens foram observadas no uso desse padrão, conforme o diagrama de

seqüência da figura 24, pois quando se cria varias instancias da classe responsável

pela conexão com o banco de dados e essa conexão não for persistente poderá

ocorrer lentidão ou até a paralisação do serviço, devido ao acesso múltiplo.
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 Figura 23. Diagrama de Classe do Padrão DAO (Abstract Factory e Singleton)
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 Figura 24. Diagrama de Seqüência Singleton
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5.3.5 Padrão Strategy

O padrão Strategy representado através da figura 25, foi implementado por

três classes concretas (ValidateValor, ValidateEstoque e ValidateNome) herdadas

de uma classe abstrata (Validator), onde a classe abstrata decide qual estratégia

será relevante, instanciando o objeto concreto adequado ao momento (ANEXO B).

 Figura 25. Diagrama de Classe do Padrão Strategy

O intuito desse padrão no protótipo foi estruturar as validações de entradas de

dados no sistema, onde classes concretas herdadas de uma classe abstrata

realizam a validação do dado a ser inserido no sistema. Através desse padrão

futuras validações poderão ser agregadas aos módulos, gerando um conjunto de

estratégias a serem usadas em qualquer parte do sistema.

5.4 DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO

Ao ser executada a aplicação é apresentada à tela de Login (figura 26),

esse módulo foi estruturado no padrão MVC igualmente aos demais, mas a única

diferença é que a camada Model realiza a autenticação consultando os dados em

um arquivo XML (ANEXO I), mantendo os dados centralizados.
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 Figura 26. Tela de Login do Sistema

Após realizar a autenticação no sistema, será apresentada a tela inicial

contendo os menus de navegação e de base de dados (figura 27). Ao selecionar

uma base, a classe Facade recebe o parâmetro de conexão, delegando ao padrão

Abstract Factory a responsabilidade de chamar a classe Singleton_DAO, que por fim

retorna uma instancia da classe DAO do respectivo banco de dados.

 Figura 27. Tela Inicial do Protótipo

O protótipo é composto por quatro módulos sendo três CRUD (Fornecedor,

Tipo Produto e Produto), um módulo de Login (Usuario) e um módulo de teste para o

padrão Singleton, onde numa mesma requisição são chamados os três módulos

acessando os bancos de dados disponíveis, resultando na exibição de nove

módulos com apenas três objetos DAO instanciados em uma mesma tela. As figuras

28, 29 e 30 exibem as funções básicas Inserir, Alterar, Listar e Deletar. São exibidas

nas telas algumas linhas descrevendo as atividades executas, com um debug.
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 Figura 28. Tela Inserir Produto

 Figura 29. Tela Listar Tipo Produto

 Figura 30. Tela Alterar Fornecedor
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar um estudo minucioso sobre Design Patterns, fica claro que

esses padrões propostos por diferentes autores tem fundamentos. Cada padrão

tende a solucionar um problema de forma objetiva, cabendo ao desenvolvedor saber

utiliza-lo corretamente. Pois todo programador  com o passar do tempo adquire uma

série de vícios, incorporando-as como práticas ruins conhecidas como Anti-Patterns

ou seja padrões ruins. Os padrões podem agir diretamente ou indiretamente sobre

classes e objetos, atuando com o propósito comportamental, estrutural ou criacional

conforme a abordagem utilizada. A linguagem de programação PHP vem se

destacando pela sua evolução contínua, através do conceito de programação

orientada a objetos torna-se possível implementar padrões de projeto em sistemas

WEB.

Após realizar estudos didáticos e práticos sobre  o assunto em questão,

pode se verificar que vantagens como a redução de complexidade, o aumento da

flexibilidade e o aumento da qualidade são  características perceptíveis no projeto.

Ao definir uma arquitetura em um projeto, o desenvolvimento em camadas é uma

boa opção, pois sistemas multicamadas atingem objetivos de eficiência,

escalabilidade, reutilização e facilidade de manutenção. Outra forma para aumentar

a produtividade é utilizar framework, ou até mesmo criar um de acordo com os

requisitos esperados, através de um conjunto de bibliotecas os desenvolvedores

poderão otimizar e agilizar todo o processo de desenvolvimento de sistemas.

O PHP é uma linguagem em constante evolução, através do paradigma da

orientação a objetos é possível aplicar padrões em projetos. Essa mudança poderá

gerar alguns transtornos iniciais que logo serão convertidos em uma nova

concepção de arquitetura a ser seguida. Projetos futuros serão estruturados

utilizando bases de conhecimentos adquiridas, bibliotecas e/ou frameworks, onde

terão como vantagens o desenvolvimento rápido e prático.
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ANEXO A – MÓDULO USUÁRIO NO PADRÃO MVC

<?php
class UsuarioModel {

    function Autenticar($login, $senha) {

$xml = simplexml_load_file("usuario.xml");

if(($login == $xml->user->login) &&
   ($senha == $xml->user[0]->senha)){

return (true);
} else {

return (false);
}

    }
}
?>

<?php
require_once('UsuarioView.php');

class UsuarioController extends UsuarioView {

    function UsuarioController($model) {
        UsuarioView::UsuarioView($model);
        $this->Login();
    }
}
?>

<?php
class UsuarioView {

    var $model;

    function UsuarioView($model) {
        $this->model = $model;
    }

    function Login() {                                      
        global $tpl;

    if($_POST['into'] == true){
if($this->model->Autenticar($_POST['login'],
                            $_POST['senha'])){

$_SESSION['autenticado'] = true;
$tpl->display('index.tpl');

} else {

$tpl->assign("msg", "Login ou senha inválidos!");
$tpl->display('login.tpl');

}
    } else {

$tpl->display('login.tpl');     
    }            

    }
}

?>
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ANEXO B – PADRÃO STRATEGY

<?php
class Validator {
    var $errorMsg;

    function Validator () {
        $this->errorMsg = array();
        $this->validate();
    }

    function Validate() {
    }

    function setError ($msg) {
        $this->errorMsg[] = $msg;
    }

    function isValid () {
        if ( isset ($this->errorMsg) ) {
            return false;
        } else {
            return true;
        }
    }

    function getError () {
        return array_pop($this->errorMsg);
    }
}
?>

<?
require_once('Validator.php');

class ValidateEstoque extends Validator {
    var $estoque;

    function ValidateEstoque($estoque) {
        $this->estoque=$estoque;
        Validator::Validator();
    }

    function Validate() {
        if(!preg_match('/^[0-9]+$/',$this->estoque) ) {       
            $this->setError('Estoque => Contem cara cteres
                             invalidos!');
        }
        elseif(strlen($this->estoque) > 4) {
            $this->setError('Estoque => Limite de 4
                             digitos!');
        }

    }
}
?>
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ANEXO C – PADRÃO FACADE

<?
include_once('DAO/MySQL_DAO_Factory.php');
...
require_once('Strategy/ValidateEstoque.php');

class Facade {

var $dao;
var $get;

public function __construct($var){
session_start();
if(empty($_SESSION['autenticado'])){

$this->Usuario();
} elseif($_GET['logout']==true){

unset($_SESSION['autenticado']);
$this->Usuario();

} else {

if(empty($_GET['c']) || empty($_GET['ap'])){

global $tpl;
$tpl->assign("conexao", $_GET['c']);

if(!isset($_GET['singleton']))
$tpl->display('index.tpl');

else
$this->Singleton($var);

}

switch ($var['c']){
case "mysql";

$this->dao = $this->DAO("MySQL");
break;
case "postgres";

$this->dao = $this->DAO("PostGres");
break;
case "sqlite";

$this->dao = $this->DAO("SQLite");
break;

}

if(!empty($_GET['c'])){
switch ($_GET['ap']){

case "fornecedor";
$this->Fornecedor($var);

break;
case "tipoproduto";

$this->TipoProduto($var);
break;
case "produto";

$this->Produto($var);
break;

}

}

}
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}

private function Fornecedor($var){
return (new FornecedorController(

                  new FornecedorModel($this->dao), $var));
}

private function TipoProduto($var){
return (new TipoProdutoController(

                  new TipoProdutoModel($this->dao),  $var));
}

private function Produto($var){
return (new ProdutoController(

                  new ProdutoModel($this->dao), $va r));
}

private function Usuario(){
return (new UsuarioController(new UsuarioModel()));

}

private function DAO($db){
switch($db){

case "MySQL";
return (MySQL_DAO_Factory::CriarDAO());

case "PostGres";
return (PostGres_DAO_Factory::CriarDAO());

case "SQLite";
return (SQLite_DAO_Factory::CriarDAO());

}
}

private function Singleton($var){

new FornecedorController(new FornecedorModel(
              $this- >DAO("MySQL")), $var);

new FornecedorController(new FornecedorModel(
              $this->DAO("PostGres")), $var);

new FornecedorController(new FornecedorModel(
              $this->DAO("SQLite")), $var);

new TipoProdutoController(new TipoProdutoModel(
              $this->DAO("MySQL")), $var);

new TipoProdutoController(new TipoProdutoModel(
              $this->DAO("PostGres")), $var);

new TipoProdutoController(new TipoProdutoModel(
              $this->DAO("SQLite")), $var);

new ProdutoController(new ProdutoModel(
              $this->DAO("MySQL")), $var);

new ProdutoController(new ProdutoModel(
              $this->DAO("PostGres")), $var);

new ProdutoController(new ProdutoModel(
              $this->DAO("SQLite")), $var);

}

}
?>
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ANEXO D – PADRÃO DAO

<?php
abstract class Abstract_DAO_Factory {
    abstract function CriarDAO();
}
?>

<?php
include_once('Abstract_DAO_Factory.php');
include_once('Singleton_DAO.php');

class MySQL_DAO_Factory extends Abstract_DAO_Factory{

function CriarDAO() { 
return Singleton_DAO::getInstance("MySQL_DAO");

}
}
?>

<?php
include_once('Abstract_DAO_Factory.php');
include_once('Singleton_DAO.php');

class PostGres_DAO_Factory extends Abstract_DAO_Factory{

function CriarDAO() { 
return Singleton_DAO::getInstance("PostGres_DAO");

}
}
?>

<?php
include_once('Abstract_DAO_Factory.php');
include_once('Singleton_DAO.php');

class SQLite_DAO_Factory extends Abstract_DAO_Factory{

function CriarDAO() { 
return Singleton_DAO::getInstance("SQLite_DAO");

}
}
?>

<?
require_once('MySQL_DAO.php');
require_once('PostGres_DAO.php');
require_once('SQLite_DAO.php');

class Singleton_DAO{

    private static $instance_mysql;
    private static $instance_postgres;
    private static $instance_sqlite;

    private function __construct() {}
    private function __clone() {}

    static function getInstance($sgbd) {
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echo "-> Singleton: DAO";

switch($sgbd){
case "MySQL_DAO";

if (empty(self::$instance_mysql))
        self::$instance_mysql = new $sgbd();

echo "<span class=style3>-> Objeto
                              <b>".self::$instance_ mysql." - MySQL</b>
                              </span><br>";

return self::$instance_mysql;
case "PostGres_DAO";
...
case "SQLite_DAO";
...

}
    }
}
?>

<?php
include_once('Abstract_MySQL_DAO.php');

class MySQL_DAO extends Abstract_MySQL_DAO {
    var $conexao;
    var $query;

function __construct(){
echo "-> Objeto DAO MySQL construido";
$this->Conectar();

}
function __destruct(){

$this->Desconectar();
echo "-> Objeto DAO MySQL destruido";

}
      function Conectar() {
        $this->conexao=mysql_connect($this->host,$t his->user,$this->pass);
        mysql_select_db($this->db,$this->conexao);

  echo "-> Banco MySQL conectado";
      }
      function Desconectar() {
        $this->conexao=mysql_close();

  echo "->Banco MySQL desconectado";
      }
      function SQL($array,$x) {
        switch ( $x ) {
            case "select":

case "insert":
case "update":
case "delete":
...

      }
      function getData () {
           if ( $row=mysql_fetch_array($this->query ,MYSQL_ASSOC) )
               return $row;
           else
               return false;
       }
}
?>
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<?php
include_once('Abstract_PostGres_DAO.php');

class PostGres_DAO extends Abstract_PostGres_DAO {
...

}
?>

<?php
include_once('Abstract_SQLite_DAO.php');

class SQLite_DAO extends Abstract_SQLite_DAO {
...

}
?>

<?php
include_once('Abstract_DAO.php');

abstract class Abstract_MySQL_DAO extends Abstract_DAO {

    protected $host = "localhost";
    protected $user = "root";
    protected $pass = "root";
    protected $db = "projeto";

}
?>

<?php
include_once('Abstract_DAO.php');

abstract class Abstract_PostGres_DAO extends Abstract_DAO {
...

}
?>

<?php
include_once('Abstract_DAO.php');

abstract class Abstract_SQLite_DAO extends Abstract_DAO {
...

}
?>

<?php

abstract class Abstract_DAO {

    abstract function Conectar();
    abstract function Desconectar();
    abstract function SQL($array,$x);
    abstract function getData();

}
?>
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ANEXO E – TEMPLATE ENGINE (SMARTY)

{include file="cabecalho.tpl"}

<span class="titulo"><center> {$titulo}</center></span><br>

{if isset($msg)}
<table width="400" height="30" border="1" align=cen ter

             cellpadding="2" cellspacing="0" border color="#333333"
             bgcolor="#FFFFCC">

<tr>
         <td align="center"><span class="style2"> {$msg}</span></td>

</tr>
      </table><br>
{/if}

{if $view == "dados"}
<!-- Inicio Dados Fornecedor -->
    <div align=center><a href="?c= {$conexao}&ap=fornecedor&view=insert">
    <b>Inserir Fornecedor</b></a></div><br>

   <table width="770" border="1" align=center cellp adding="1"
             cellspacing="2" bordercolor="#000000">

<tr bgcolor="#FFFFFF">
   <td width="15%" align="center">

            <span class="style1"><b>Código</b></spa n>
         </td>

   <td width="55%" align="center">
            <span class="style1"><b>Fornecedor</b>< /span>
         </td>

   <td width="15%">&nbsp;</td>
   <td width="15%">&nbsp;</td>
</tr>

{foreach from=$fornecedor item=dados}
  <tr bgcolor="#CCCCCC">
    <td align="right">

            <span class="style1"> {$dados[0]}&nbsp;&nbsp;</span>
          </td>

    <td><span class="style1">&nbsp;&nbsp; {$dados[1]}</span></td>
    <td align="center">

           <a href="?c= {$conexao}&ap=fornecedor&view=update&id= {$dados[0]}"
              class="style1">Editar
           </a>
          </td>

    <td align="center">
           <a href="?c= {$conexao}&ap=fornecedor&view=delete&id= {$dados[0]}"
              class="style1">Deletar
           </a>
          </td>

  </tr>
{/foreach}

  </table>

<!-- Final Dados Fornecedor -->
{/if}

...

{include file="rodape.tpl"}


