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RESUMO 

 

ESTUDO DE TECNOLOGIAS ATUAIS PARA ELABORAÇÃO DE 
ARQUITETURA DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS EM PHP 
 
 

Autor: Raul Neres Carlos 
Orientador: Professor Dra. Edna Dias Canedo 
Programa de Pós-graduação em Gestão de Tecnologia da Informação 
Brasília, 15 de Agosto de 2017. 
 

Com a crescente demanda por ferramentas tecnológicas que auxiliam organizações a 

atingirem suas expectativas negociais, a necessidade de sistemas com um alto nível de 

qualidade cresceu consideravelmente ao longo dos anos. Atualmente, com a elaboração e 

aprimoramento de métodos padronizados, voltados para a construção de softwares, as 

empresas responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas buscam continuamente a 

capacidade de entregar softwares com qualidade elevada de maneira eficiente. Dentre as 

diversas etapas necessária para a implementação de uma aplicação de valor, está a definição 

da arquitetura de sistema a qual embasará todo o processo de construção. Neste trabalho, são 

apresentados conceitos relevantes que englobam a percepção de qualidade de software para 

que, com base nesses conceitos, através de uma análise comparativa de tecnologias 

existentes no mercado atual, possa-se definir uma arquitetura para sistemas que serão 

desenvolvidos na linguagem de programação PHP. As tecnologias em questão, são os 

denominados frameworks. A utilização de frameworks para a construção de aplicações é 

algo que permite aos desenvolvedores despenderem maior tempo com questões relacionadas 

as regras negocias do sistema a ser implementado, do que com aspectos genéricos, inerentes 

a grande maioria dos softwares que visam atender necessidades corporativas. O presente 

trabalho, possui o propósito de, por meio do cumprimento de pré-requisitos inerentes ao 

ambiente para qual destinam-se os sistemas a serem construídos, comparar três frameworks 

com sólida utilização no cenário atual, para elaborar o projeto arquitetural anteriormente 

mencionado. 
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ABSTRACT 

 

CURRENT TECHNOLOGIES STUDY FOR SYSTEM ARCHITECTURE 
ELABORATION DEVELOPED IN PHP 
 
 
Author: Raul Neres Carlos 
Supervisor: Professor Dra. Edna Dias Canedo 
Programa de Pós-graduação em Gestão de Tecnologia de Informação 
Brasília, 15 August 2017 
 

With the ever-increasing demand for technological tools helping organizations to achieving 

them business expectations, the necessity to systems with a high-level quality has grown 

considerably over the years. Currently, with the elaboration and improving of standardized 

methods aimed at software building the companies responsible by systems development 

seeks continuously to the capacity to deliver high-quality softwares in an efficient way. 

Among the several necessary steps to implementation of a worth application is the system 

architecture definition that will base the entire building process. In this work, relevant 

concepts are presented which comprises the perception of software quality so that to based 

on these concepts through a comparative analysis of existing technologies in the current 

market to can be define an architecture for systems that will be developed in the PHP 

programming language. The technologies in question are denominated frameworks. The use 

of framework to building applications is something that allows developers to spend more 

time on issues relating to the business rules of the system to be developed, than with generic 

aspects, inherent to the great majority of the software which aimed at meeting corporate 

needs. The present work, has a purpose of comparing three frameworks with solid use in the 

current scenario, by means of the prerequisites inherent to the environment for which the 

systems to be constructed are designed to elaborate the architectural project previously 

mentioned. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a Tecnologia da Informação (TI) fez-se cada vez mais presente e 

mais fundamental no ambiente corporativo dos diversos setores que movem a economia 

mundial. A utilização da TI, no intuito de atingir as necessidades de negócio, tornou-se algo 

primordial para que as organizações consigam se manter competitivas no mercado.  

Para que os objetivos de negócio das empresas sejam atendidos da melhor forma 

possível, em menos tempo e com melhor utilização dos recursos, a exigência quanto à 

qualidade de softwares foi exponencialmente aumentada nas últimas décadas, acarretando 

na busca por processos de desenvolvimento de softwares cada vez mais eficientes e 

padronizados. Então, ao longo dos anos, e com a série de avanços tecnológicos, diversas 

metodologias de desenvolvimento de software foram e vêm sendo criadas e evoluídas, desde 

que houve uma conscientização sobre a importância de processos de desenvolvimento com 

qualidade, que consequentemente findam em softwares com qualidade elevada. É versado 

sobre processos com qualidades desde metodologias de mais alto nível como COBIT, à 

frameworks mais específicos como as normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504. 

Quando nos aprofundamos nos diversos processos de metodologias, como as 

anteriormente citadas possuem, a respeito da melhoria do ciclo de vida (conjunto de etapas 

para o desenvolvimento de um sistema) de um software, nota-se que a definição de uma 

arquitetura de sistema é uma fase de extrema importância para garantir aspectos como 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade, 

entre outros, que todo software de qualidade deve atender, como versa a norma para 

qualidade de produto ISO/IEC 9126. Dessa maneira, fábricas de sistemas passaram a 

enxergar a arquitetura de software como algo primordial para que seja alcançado um nível 

alto de qualidade sobre as aplicações desenvolvidas.  

A prática de se definir uma arquitetura previamente a implementação de um software, 

alastrou-se para projetos voltados a qualquer plataforma de sistema e linguagem existentes 

atualmente. Esse cenário não poderia ser diferente para a linguagem de programação PHP, 

que teve sua popularidade aumentada de maneira significativa, no que diz respeito ao seu 

uso em projetos web. Por não apresentar um alto nível de aceitação no mercado, assim como 

o Java, por exemplo, há a premissa de que sistemas desenvolvidos em PHP sejam 

desorganizados, com falta de padronização e totalmente fora de escopo, do que diz as boas 
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práticas de desenvolvimento de softwares. Porém, com sua crescente utilização, 

consequentemente, a linguagem veio sendo cada vez mais evoluída, a maneira de 

desenvolver padronizada, e diversos frameworks vêm sendo lançados no mercado para 

facilitar a implementação de sistemas em PHP. 

Como ocorre em outras linguagens, pode-se concluir que aquelas organizações que 

anseiam desenvolver aplicações em PHP e que desejam o mesmo nível de qualidade 

apresentado em softwares desenvolvidos em linguagens mais robustas devem definir uma 

arquitetura que tenha por intuito tornar a implementação de códigos em PHP algo 

padronizado, agilizando o processo de desenvolvimento, manutenção e implantação de seus 

sistemas. 

1.1 – MOTIVAÇÃO 

Com a crescente utilização da linguagem PHP, para o desenvolvimento de sistema 

web, no atual cenário da construção de softwares, é de suma importância para uma instituição 

que visa realizar a implementação de sistemas com esta tecnologia, a identificação da melhor 

maneira de fazê-lo, de acordo com o seu ambiente (infraestrutura, nível de capacitação de 

profissionais, capacidade financeira, parque tecnológico, entre outros), bem como deve-se 

primar a padronização dessa maneira. 

 Assim, a elaboração de uma pesquisa que visa analisar as tecnologias voltadas para 

o desenvolvimento de aplicações com a linguagem em questão, e determinar uma arquitetura 

que oriente a construção de softwares a serem utilizados no âmbito interno de uma 

instituição, é o principal fator motivacional para o desenvolvimento desse trabalho.  

1.2 – OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.2.1 – OBJETIVO GERAL 

Elaborar uma arquitetura para desenvolvimento de sistema utilizando a linguagem 

de programação PHP, com base em características inerentes ao ambiente de uma instituição 

bancária, à qual os sistemas a serem desenvolvidos haverão de destinar-se. 

1.2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Visando atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos são requeridos, 

entre eles:  

 Apresentar os conceitos de qualidade de software, arquitetura de software e da 

linguagem de programação PHP; 

 Expor e analisar as características referentes ao ambiente da instituição a que a 

arquitetura proposta se destina; 

 Apontar três frameworks atuais, baseados nos aspectos ambientais previamente 

analisados, e identificar, dentre essas três tecnologias, a que melhor se adequa 

à arquitetura proposta; 

 Definir padrões básicos de layout e de comportamento para os softwares que 

serão desenvolvidos. 

1.3 – METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente trabalho pretende definir uma arquitetura que vise englobar aspectos 

comuns a todos os projetos, uma arquitetura flexível o suficiente para ser adequada de acordo 

com o escopo singular de cada uma desses empreendimentos. Será definido o nicho de 

projeto, ao qual a arquitetura será destinada, portanto, por mais genérico que seja, há diversas 

plataformas, linguagens e arquiteturas de sistemas, que precisam ser definidas para que se 

possa estipular um ponto de partida. 

Após determinado o tipo de sistema ao qual será destinada a arquitetura proposta, 

serão avaliados dentre três frameworks disponíveis no mercado, qual deles melhor se aplica 

para o objetivo desse trabalho. Será uma arquitetura que adotará o uso de framework, devido 

ao fato de haver uma gama dessas ferramentas, que agilizam o desenvolvimento de 

aplicações PHP e que englobam em seus kits diversas funcionalidades voltadas para aspectos 

como segurança, controle de acesso, persistência, apresentação, entre outros. Com a 

utilização desse recurso, além de se garantir um desenvolvimento padronizado e mais 

estável, o desenvolvedor poderá despender mais tempo com as regras negociais da aplicação 

que estiver desenvolvendo do que com os aspectos genéricos, contidos em todos os sistemas. 

O framework a ser escolhido será avaliado levando-se em conta os seguintes aspectos: 

 Flexibilidade: Para que a arquitetura seja facilmente adequada a qualquer projeto, 

independentemente de suas proporções, o framework em questão, deve ser flexível, 

sendo adaptável a código de frameworks terceiros; 
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 Curva de aprendizado: Para que o conhecimento possa ser transmitido de maneira 

mais rápida, acelerando o processo de desenvolvimento de fato, sempre que entrar 

novos programadores na equipe, o framework deverá ter uma boa curva de 

aprendizado para iniciantes, no intuito de poupar tempo com configuração, 

instalação e análise de mecânicas; 

 Adequação ao tipo de projeto: Como citado anteriormente, serão definidos aspectos 

básicos, a fim de se identificar para qual tipo de projeto a arquitetura será elaborada, 

sendo assim, o framework escolhido deverá ser o que melhor se adequar a esses 

aspectos; 

 Interação com o SGBD padrão: Na instituição à qual a arquitetura proposta se 

destina, há definido um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) padrão, 

sendo assim, o framework proposto deverá prover suporte e uma consistente 

interação com o SGBD em questão; 

 Segurança: As tecnologias serão avaliadas em relação às funcionalidades que as 

mesmas oferecem para a implementação de aspectos que correspondam à segurança 

da informação nas aplicações futuramente desenvolvidas.  

 

Uma vez determinado que framework será utilizado na arquitetura padrão, serão 

definidos padrões básicos de layout, assim como a utilização de bibliotecas de apresentação, 

voltadas para a reutilização de componentes de layout, baseados em HTML, CSS e 

JavaScript, bibliotecas como PrimeUI, Bootstrap e Skeleton, padronizam o layout de uma 

aplicação web, poupando demasiado tempo do desenvolvedor que, na maioria das vezes, não 

possui muitas habilidades voltadas para o design.  

E, por fim, as funcionalidades básicas que poderão ser utilizadas, e sempre melhoradas, 

ou encorpadas, dentro de qualquer sistema, bem como o comportamento padrão para uma 

série de situações previamente mapeadas, serão definidas, concluindo-se o processo de 

elaboração da arquitetura. 

Dessa maneira, estará definida a arquitetura como um todo. E após sua elaboração, a 

mesma será reorganizada em visões, assim como determina o modelo de Kruchten. Porém, 

por se tratar de uma arquitetura genérica, o modelo será adaptado para o seguinte esquema: 

 Visão Estrutural: Contendo os aspectos referentes à arquitetura de infraestrutura do 

sistema, incorporando aspectos da visão de processos (versionamento) e da visão 

de implantação (características físicas e de rede); 
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 Visão de Implementação: Constituída por todas as características voltadas para o 

desenvolvimento da aplicação; 

 Visão Comportamental: Apresentando comportamentos e funcionalidades básicos. 

1.4 – CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Buscam-se com este trabalho oferecer as seguintes contribuições: 

 Apresentação dos conceitos referentes à qualidade de software, arquitetura de 

sistemas e sobre a linguagem PHP, reforçando a importância de se definir uma 

arquitetura de sistemas para o desenvolvimento de aplicações independentemente 

da linguagem utilizada; 

 Definição de preceitos básicos para estabelecer um padrão arquitetural para a 

instituição que figura como foco deste trabalho; 

 Definição de tecnologias de apoio ao desenvolvimento de softwares, voltadas para 

a linguagem de programação PHP, a fim de serem analisadas e, consequentemente, 

selecionada uma das tecnologias cogitadas; 

 Elaboração da arquitetura com base nos aspectos previamente definidos, framework 

selecionado para construção de sistemas em PHP e elaboração de padrões de layout 

e comportamento do sistema para situações genéricas em seu fluxo de execução. 

1.5 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Para um melhor entendimento deste trabalho, a sua organização é descrita a seguir.  

O Capítulo 2 oferece uma revisão dos principais conceitos abordados, incluindo o 

conceito de qualidade de software, arquitetura de sistemas e a própria linguagem PHP 

propriamente dita, trazendo à tona a importância do trabalho de análise e elaboração de um 

modelo padrão a ser seguido por qualquer profissional que vise iniciar o processo de 

desenvolvimento de alguma aplicação, de uso interno, da instituição à qual se destina.  

No Capítulo 3 são definidos aspectos importantes a respeito do ambiente ao qual a 

arquitetura a ser elaborada se destina. São estipulados três frameworks para serem analisados 

a fim de se concluir qual deles se mostra mais adequado aos aspectos básicos, previamente 

definidos, e à realidade da instituição. 
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O Capítulo 4 apresenta a conclusão sobre qual o melhor framework para a arquitetura 

que visa elaborar esse trabalho, define os padrões de layout e comportamento padrão, 

finalizando, com isto, o processo de elaboração da arquitetura. 

O Capítulo 5 conclui este trabalho, sinalizando para algumas perspectivas possíveis, 

o fechamento dos resultados obtidos, com a indicação de possíveis caminhos que no futuro, 

podem vir a ser seguidos para uma eventual sequência deste trabalho. 
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2 – ESTADO DA ARTE E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Este capítulo tem como foco a revisão dos principais conceitos de qualidade de 

software, arquitetura de sistemas e da linguagem de programação PHP. Com a finalidade de 

abranger o tema de maneira ampla e, ao mesmo tempo, mostrar que é possível a separação 

dos conceitos, ou de assuntos correlatos similares, foi realizada uma divisão dos diversos 

temas a serem tratado em tópicos específicos. Na seção 2.1, é abordada a questão da 

qualidade do software. Na seção 2.2, são abordados os conceitos relacionados à arquitetura 

de sistemas. Na seção 2.3, é feita uma breve apresentação acerca do histórico da linguagem 

PHP.  

2.1 – QUALIDADE DE SOFTWARE  

A qualidade de software pode ser definida pelo cumprimento dos requisitos, 

funcionais e não funcionais, de um sistema, previamente definidos pelos clientes. Quanto 

maior for a quantidade de requisitos atendidos, maior é o nível de qualidade do software, de 

maneira tal que essa qualidade, portanto, pode ser medida, definida, monitorada e 

gerenciada. 

Na literatura, é possível encontrar diversas definições de qualidade de software, 

dentre elas, as que reforçam a ideia anteriormente citada, como a de Sanders (1994), “Um 

produto de software apresenta qualidade dependendo do grau de satisfação das 

necessidades dos clientes sob todos os aspectos do produto”; a de Pressman (2005), 

“Qualidade de software é a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho que 

foram explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento claramente documentados, 

e a características implícitas que são esperadas de todo software desenvolvido por 

profissionais”. 

Analisando o modelo de McCall (1991), um software que apresenta qualidade 

elevada, deve possuir boa habilitação para sofrer alterações, sendo facilmente adaptável a 

novos ambientes, além de possuir boas características operacionais, como explícito na Figura 

2.1. A qualidade do software está inteiramente ligada às suas características operacionais, e 

pode ser avaliada sob diferentes pontos de vista, dentre os quais podemos destacar os 

seguintes: 

 Para o usuário, um software de qualidade apresenta boa usabilidade, alto 

desempenho, resultados confiáveis, entre outros; 
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 Para o desenvolvedor, a qualidade do software está ligada ao fato de ele apresentar 

fácil manutenibilidade, conformidade com os requisitos dos usuários e baixa taxa 

de defeito; 

 Já para a organização, o cumprimento de prazos e custos, associados à alta 

produtividade da equipe responsável pelo desenvolvimento do produto, é o que 

caracteriza a boa qualidade de um software. 

 

 

Segundo a norma ISO/IEC 12207, futuramente evoluída para a ISO/IEC 15504, os 

processos fundamentais do ciclo de vida de um software são:  

 Processo de Aquisição; 

 Processo de Fornecimento; 

 Processo de Desenvolvimento; 

 Processo de Operação; 

 Processo de Manutenção. 

 

Esses processos versam sobre todas as fases importantes para a construção de um 

software de qualidade, desde a concepção até à manutenção da operabilidade do produto 

final entregue ao cliente. Para cada processo, é definida uma lista de atividades e sub 

processos que auxiliam em sua execução. O Processo de Desenvolvimento possui uma lista 

Figura 2.1 - Modelo de McCall (Fonte: McCall et al, 1997) 
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contendo treze atividades, entre elas, a atividade número 5, Projeto da Arquitetura do 

Software, que será o foco do presente trabalho. 

2.2 – ARQUITETURA DE SOFTWARE 

À medida que as organizações foram apresentando demandas por aplicações mais 

complexas e robustas, foi surgindo a necessidade de se padronizar o processo de 

desenvolvimento das mesmas. No objetivo de evitar a reconstrução do que já havia sido 

implementado, acarretando uma maior componentização dos códigos contidos nos 

softwares, e na busca por uma melhor performance do sistema, no ambiente proporcionado 

pela instituição, arquitetar o software se tornou algo imprescindível para organizações que 

vê na TI um forte aliado para alcançar os seus objetivos de negócio. 

Para os autores Bass, Clements e Kazman (2003) o conceito de arquitetura de 

software pode ser definido como “a estrutura do sistema que compreende os elementos de 

software, o relacionamento entre estes elementos e as propriedades externamente visíveis 

destes elementos”. Reforçando a ideia desses autores, na literatura do guia de boas práticas 

IEEE Std 1471 (2000), a arquitetura é definida como “a organização fundamental de um 

sistema compreendida pelos seus componentes, seus relacionamentos entre si, seus 

relacionamentos com o ambiente e os princípios que guiam seu desempenho e evolução”. 

Essas definições elucidam a importância do apontamento dos principais 

componentes de um software, para que sistemas cada vez mais complexos possam ser 

desenvolvidos e de maneira mais rápida, já que a premissa da arquitetura é aumentar o grau 

de reusabilidade de módulos que integram uma aplicação, diminuindo drasticamente o 

retrabalho e consequentemente o tempo e o esforço necessários para a criação de um 

software futuro. 

A arquitetura de software geralmente é representada em um esquema de visões, onde 

cada visão ilustra os elementos que irão compor a aplicação como um todo. Representar a 

arquitetura de um sistema em uma única visão, mesmo em sistemas mais simplórios, pode 

não ser o suficiente e, em muitos casos, dificulta a compreensão do modelo arquitetural. O 

modelo de Kruchten, “Modelo de Visualização 4+1”, além de ser bem difundido, apresenta 

uma representação interessante sobre as camadas de visões que devem compor uma 

arquitetura de software. Esse modelo divide a arquitetura em cinco visões, as quais consistem 

no seguinte: Visão de Caso de Uso, Visão Lógica, Visão de Implementação, Visão de 

Processo e Visão de Implantação, como demonstrado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Modelo de Visualização 4 + 1 (Fonte: Kruchten, 1995) 

 

Modelos como o de Kruchten possuem o intuito de gerar uma arquitetura voltada 

para cada projeto específico o que, de maneira geral, constitui uma boa prática, pois nenhum 

modelo de desenvolvimento de software, ou arquitetural, deve ser seguido como um guia 

definitivo, tendo como premissa que cada projeto de sistema possui suas próprias 

características, necessidades e peculiaridades. 

Porém, quando há a necessidade de uma arquitetura genérica, para vários projetos, o 

que pode ser abstraído são os elementos básicos com que a arquitetura deve minimamente 

projetar. Assim, os principais aspectos são: 

 Estrutura Arquitetural: Esse elemento diz respeito aos padrões que irão organizar o 

esqueleto do sistema. Exemplo: Pipeline, arquitetura em camadas, P2P, Cliente e 

servidor, N-Tier, MVC, entre outros; 

 Funcionalidades básicas: Corresponde a elementos comuns a todos os sistemas. 

Exemplo: Controle de acesso e módulo de auditoria; 

 Comportamento padrão: São as respostas esperadas para fluxo de cenários 

principais dos sistemas. Exemplo: Bloqueio de usuário, envio de e-mail após um 

cadastro, etc; 

 Padrões de implementação: Esse aspecto tem foco nos padrões de projeto (design 

patterns), padrões de integração (integration patterns), entre outros, que estão 

voltados para a estipulação de um consenso na implementação e interação dos 

componentes do software. Exemplo: Toda aplicação que necessitar realizar 

conexão com o banco de dados terá que se utilizar do padrão singleton, no intuito 

de se manter apenas uma instância da classe de conexão com o banco, e o padrão 



11 

 

Data Access Object (DAO) para execução das queries responsáveis por inserir, 

atualizar, consultar e excluir dados da base; 

 Frameworks do mercado: Se o sistema for desenvolvido com base em frameworks 

já existentes no mercado, deve-se definir na arquitetura qual, ou quais, será 

utilizado. Exemplo: Zend Framework, Cake PHP, Laravel, CodeIgniter, Yii, etc. 

 

Assim, o processo de definição de uma arquitetura que possa representar aspectos 

comuns à maioria de projetos, torna-se possível. Contudo, essa arquitetura deve ser flexível 

ao máximo, pois quando se trata de algo genérico, sempre existe a possibilidade de que 

ajustes sejam realizados para melhor atender aos requisitos de um projeto em particular. 

2.3  PHP 

O PHP: Hypertext Preprocessor, ou originalmente, Personal Home Page, conhecido 

como PHP, é uma linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento de 

aplicações WEB, assim como outras linguagens voltadas, ou com suporte, para a 

implementação de sistemas que funcionaram em uma rede, como Java, ASP Clássico, C#, 

entre outras, códigos desenvolvidos em PHP são executados em um servidor. 

Criado em 1994, por Rasmus Lerdof, o PHP foi um simples conjunto de binários 

Common Gateway Interface (CGI) – método utilizado para que as aplicações executadas no 

servidor possam se comunicar com outros programas do sistema – escrito em linguagem C, 

como consta na documentação oficial da linguagem. Por necessidade, Lerdof implementou 

mais funcionalidades à linguagem recém-criada e, em junho de 1995, liberou o código fonte 

do PHP para o público, acarretando, assim, uma maior correção de bug por parte dos usuários 

e, consequentemente, em uma melhoria substancial para a linguagem. 

Ao longo do tempo, o PHP foi evoluindo, e se tornando uma linguagem de 

programação cada vez mais robusta, possuindo suporte a diversas funcionalidades de 

maneira nativa, como por exemplo suporte a banco de dados, cookies e funções de apoio ao 

usuário, em sua segunda versão, PHP 2.0.  E foi em sua versão 3.0, desenvolvida por Lerdof, 

e pelos israelenses, Andi Gutmans e Zeev Suraski del Tel Aviv, que o PHP passou a suportar 

o paradigma da orientação a objetos, sendo esse suporte aprimorado nas versões posteriores. 

Atualmente, a linguagem encontra-se na versão 7.1.3 possuindo uma vasta quantidade de 

funcionalidades, documentação extensa, e uma comunidade bastante ativa.  
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Segundo dados coletados pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE), e publicados no Spectrum (canal oficial do instituto na web para publicação de 

artigos científicos, notícias sobre tecnologia, podcasts, entre outros) em um ranking de 

linguagens de programação mais populares, em julho de 2014, o PHP aparece na 4º posição, 

quando se trata de linguagens voltadas para sistemas web, com um percentual de 84.6% de 

popularidade, como apresentado na Figura 2.3, a seguir: 

 

 

Figura 2.3 - As principais linguagens de programação (Fonte: IEEE Spectrum's 2014 Ranking) 

 

Pesquisas como essa reforçam a ideia de que o PHP tem sido cada vez mais aceito 

pelo mercado ao longo dos anos de evolução continua. Outro ponto que favorece a 

linguagem nesse quesito, é sua maior curva de aprendizagem, para desenvolvedores, do que 
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linguagens mais robustas como Java e C#. O PHP apresenta uma série de características que 

o torna uma linguagem bem mais flexível que outras, as principais são: 

 Multiplataforma: Não está atrelada a um sistema operacional; 

 Interpretada: Códigos desenvolvidos em PHP não necessitam ser compilados 

previamente antes de serem executados, aumentando consideravelmente a 

performance de aplicações desenvolvidas nessa linguagem; 

 Orientada a objeto: Suportando o paradigma de orientação a objeto, a linguagem 

possibilita a componentização do sistema, e o reuso dos diversos módulos 

desenvolvidos. 

 

Com tal evolução, diversos recursos vêm sendo criados a fim de tornar o 

desenvolvimento de aplicações em PHP algo cada vez mais rápido e eficaz. Assim, 

frameworks, guias de estilo de códigos, boas práticas, padrões de projetos arquiteturais, entre 

outros, estão sempre sendo projetados, lançados e melhorados, ocasionando uma evolução 

sem precedentes do “mundo” PHP. 

Porém, apesar de sua evolução ao longo do tempo, a linguagem deixa a desejar 

quando se trata de retro compatibilidade, pois a falta de padronização na evolução dos 

releases prejudica o funcionamento correto de todos os seus recursos, no caso de haver 

alteração da versão do PHP em um determinado projeto. Dessa maneira, ao iniciar um 

projeto PHP, é interessante que se mantenha a mesma versão da linguagem utilizada no 

desenvolvimento da aplicação, no ambiente de produção. 
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3 – DEFINIÇÃO DOS ASPECTOS BÁSICOS E ANÁLISE DE 

FRAMEWORKS   

Este capítulo apresenta a definição dos aspectos básicos inerentes ao ambiente da instituição 

a qual se destina o modelo de arquitetura elaborado por este trabalho. Além de definir três 

frameworks utilizados no mercado atualmente, para construção de sistemas em PHP, o 

trabalho de pesquisa visa, também, analisá-los e determinar qual das tecnologias avaliadas 

melhor se enquadra na proposta desse projeto. 

3.1 – DEFINIÇÃO DE ASPECTOS BÁSICOS  

Antes de definir os aspectos atrelados ao desenvolvimento da aplicação em si, é de 

extrema importância que haja um “esqueleto”, com aspectos cruciais, que será utilizado 

como escopo padrão, para futuros sistemas que deverão ser desenvolvidos seguindo as 

definições contidas em uma arquitetura. Assim, essas características devem ser definidas 

previamente para que, a partir desse ponto, seja dada continuidade à elaboração de outros 

aspectos. Serão definidos os seguintes recursos: 

 Linguagem de Programação; 

 Sistema Operacional dos Servidores Físicos; 

 Servidor de Aplicação; 

 Versionador; 

 Estilo de Arquitetura; 

 SGBD; 

 Padrão Arquitetural; 

 Design Patterns; 

 Guia de Estilo de Desenvolvimento. 

 

Após a definição dos aspectos anteriormente citados, serão analisados os três 

frameworks utilizados no mercado atualmente, a fim de se apontar o que melhor atende à 

proposta da arquitetura visada pelo presente trabalho. 

Dando continuidade à elaboração da arquitetura, após o apontamento de um 

framework, será definido um padrão de layout, e, por fim, os comportamentos básicos para 

os principais fluxos de execução das aplicações desenvolvidas seguindo essa arquitetura. 
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3.1.1 – Linguagem de Programação 

A arquitetura em questão será voltada para projetos que utilizem a linguagem PHP na 

versão 7.1.1, devido ao fato de ser uma versão atual, estável e que apresenta maior suporte 

por parte de outras tecnologias. 

3.1.2 – Sistema Operacional dos Servidores Físicos 

As aplicações desenvolvidas em PHP serão executadas em servidores que possuem 

sistema operacional Linux, especificamente Ubuntu 64bits. O PHP é uma linguagem nativa 

dos servidores Linux e, por isso, aplicações desenvolvidas em PHP apresentarão um 

desempenho superior em um servidor de hospedagem Linux em comparação a servidores 

Windows. 

3.1.3 – Servidor de Aplicação 

Apesar de o Linux ser definido no item anterior como o sistema operacional da 

máquina que irá realizar a execução dos sistemas desenvolvidos em PHP, no ambiente de 

produção, o servidor de aplicação padrão será o XAMPP Apache versão 7.1.1 voltada para 

PHP 7.1.1.  

O motivo da definição de um servidor de aplicação multi-plataforma é devido ao fato 

de que o sistema operacional padrão utilizado nos desktops da instituição é Windows, e como 

ficará a critério do desenvolvedor realizar a implementação e execução de testes locais em 

ambiente Windows ou no Linux, através de virtualização ou acesso remoto, com o intuito 

de diminuir o impacto na primeira situação, onde o software é desenvolvido em um sistema 

operacional e executado em outro, o XAMPP torna-se a melhor opção. 

Um cenário onde o desenvolvedor utiliza o WAMP Server (servidor de aplicação 

apache para Windows) para executar os sistemas por ele desenvolvidos em ambiente 

localhost, e o servidor onde será feito o deploy dos softwares em ambiente de 

desenvolvimento, homologação e produção utilizar o LAMP Server (servidor de aplicação 

apache para Linux), a possibilidade de erros durante o processo de deploy é 

consideravelmente aumentada em relação a um cenário onde ambos os ambientes se utilizam 

do mesmo servidor de aplicação, no caso o XAMPP. 



16 

 

3.1.4 – Versionador 

Por ser o versionador oficial da instituição, será utilizado o Apache Subversion, 

popularmente conhecido como SVN. Uma vantagem na utilização do SVN é a capacidade 

dessa ferramenta de manter um histórico das atualizações realizadas em um arquivo, 

possibilitando a execução de rollbacks em caso de falhas. 

A estrutura dos diretórios nesse versionador, funcionará no esquema de árvore, onde a 

pasta trunk é o “tronco” principal, no qual é armazenada a versão oficial, atualizada, dos 

códigos fontes, a pasta branches funciona como uma série de ramificações (galhos) que 

apresentam versões anteriores, como um histórico de evolução do fluxo principal e, por fim, 

a pasta tag, contém documentação de revisões dos diretórios trunk e branches que indicam 

versões estáveis dos dois fluxos. 

3.1.5 – Estilo de Arquitetura 

As aplicações desenvolvidas, seguindo a arquitetura proposta, deverão funcionar no 

estilo arquitetural cliente e servidor, o qual é utilizado para aplicações Web, onde a aplicação 

é executada remotamente em um servidor e acessada de maneira gráfica através de vários 

hosts (clientes). 

3.1.6 – Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Da maneira como ocorre com o versionador, o SGBD escolhido será com base em 

normas da instituição para qual a arquitetura proposta é destinada. Assim, as aplicações 

deverão armazenar e consultar dados utilizando o SGBD Oracle. A versão será selecionada 

de acordo com a utilizada pela empresa. 

Apesar de o MySQL ser considerado o banco “nativo” do PHP – exemplo disso é o 

fato de inexistir a necessidade de importar qualquer outra biblioteca ou realizar 

configurações adicionais, fora do âmbito da configuração padrão da linguagem – a realização 

de conexão com o SGBD Oracle ocorre de maneira simples, sem quaisquer ônus, pois a 

maneira de realizar a comunicação com um banco de dados Oracle, utilizando o PHP, vem 

sendo aprimorada em cada versão da linguagem lançada no mercado. 

Deve-se frisar também, que em um ambiente corporativo, onde há a possibilidade de 

maior utilização de cluster, replicações do banco, execução de stored procedures, triggers e 
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constante integração com ferramentas da instituição, um SGBD mais robusto como o Oracle 

é extremamente necessário em detrimento de bancos mais simplórios. 

3.1.7 – Padrão Arquitetural 

Os sistemas serão desenvolvidos utilizando os conceitos do paradigma orientado a 

objetos, dessa maneira, o padrão arquitetural selecionado será o Model View Control (MVC), 

que separa o sistema em três camadas lógicas (Figura 3.1), descritas da seguinte maneira: 

 Model: Todas as regras negociais do sistema juntamente com o acesso ao banco de 

dados para a realização de qualquer operação, estarão contidas nessa camada; 

 View: A interface gráfica de comunicação entre o usuário e o software é situada 

nessa camada; 

 Control: O controlador é responsável por gerenciar a comunicação (envio de 

requisições e dados) entre uma camada e outra. 

 

 

Figura 3.1 - Model-View-Controller (Fonte: A Cookbook for Using the Model-View-

Controller User Interface Paradigm in Smaltak-80, 1988) 

 

Sistemas que implementam o MVC modularizam a complexidade de seus códigos 

fonte, para que, caso exista a necessidade de realizar alterações em uma camada, a ação não 

impacte em outro módulo da aplicação. A grande vantagem da utilização dessa arquitetura 
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no desenvolvimento de um software é o isolamento da aplicação em camadas distintas, 

provendo maior reaproveitamento de código, manutenibilidade, facilidade em um futuro 

aumento de escopo e simplicidade na disposição do código. 

Outra vantagem da utilização desse recurso, é o alto índice de aceitação do MVC no 

mercado. Sua popularidade acarreta uma larga adoção de seu paradigma por parte de diversas 

tecnologias existentes atualmente. 

3.1.8 – Design Pattern  

A utilização de design patterns é a maneira mais simples e eficiente de prover 

manutenibilidade, clareza e objetividade para terceiros que eventualmente venham a se 

deparar com o código fonte desenvolvido por outrem, e para o próprio desenvolvedor da 

aplicação.  A padronização do código pode ser realizada por uma série de padrões existentes 

atualmente, como abstract factory, creational, prototype, singleton, business object, entre 

outros.  

Durante o desenvolvimento de suas aplicações, os desenvolvedores poderão se valer 

da utilização dos padrões, na medida de suas necessidades, para uma série de situações. 

Como versão inicial da arquitetura proposta, serão utilizados nos projetos os seguintes design 

patterns: 

 Business Object (BO): O padrão BO divide todas as funcionalidades ligadas às 

regras negociais do software do restante do sistema. 

 Data Access Object (DAO): Esse padrão de projeto é utilizado para separar todas 

as query’s de DLL, que realizam interação com banco de dados, do restante da 

aplicação; 

 Singleton: Padrão utilizado para garantir que haja apenas uma instância global de 

determinada classe na memória, durante a execução da aplicação. Assim o singleton 

será necessário para que seja instanciado apenas um objeto da classe de conexão 

com o banco de dados, evitando dessa maneira o consumo desnecessário de 

memória. 

 

Em futuras evoluções da arquitetura proposta pelo presente trabalho, pode haver a 

necessidade da inclusão de novos padrões para uma série de situações. Porém, para que a 

implementação das aplicações não se torne “engessada”, a priori, opta-se pela definição de 
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padrões diretamente ligados a questões estruturais, que suportam a divisão lógica 

determinada no item Padrão Arquitetural, e questões de performance do sistema quando 

necessário realizar conexão com SGBDs. 

3.1.9 – Guia de Estilo de Desenvolvimento 

As recomendações de estilo possuem a função de padronizar o desenvolvimento de 

uma aplicação para que outros desenvolvedores possam realizar manutenção ou dar 

continuidade à implementação do software de maneira rápida e fácil. Então, os guias de 

estilo a serem utilizados são: 

 PSR-0: Padroniza a maneira como os arquivos de um projeto PHP devem ser 

organizados em seus respectivos diretórios, e como devem ser implementados os 

métodos de autoloading (carregamento automático de páginas PHP); 

 PSR-1: Determina um padrão básico de codificação, questões como tags utilizadas 

e encoding, são tratadas nesse guia; 

 PSR-2: É uma extensão do guia PSR-1, porém abrange uma quantidade bem maior 

de funcionalidades padronizadas do que seu antecessor; 

 PSR-4: Como o PSR-0, esse guia descreve uma especificação para o 

desenvolvimento de classes de autoloading, com foco na estrutura de pastas e 

subpastas dos projetos PHP. 

Os códigos devem possuir comentários, estar indentados, e o idioma utilizado para 

os nomes simbólicos de variáveis, classes e métodos, deve ser o mesmo, ou seja, ao nomear 

classes em inglês, o mesmo deverá ser utilizado para os demais componentes. 

3.2 – FRAMEWORK 

Há diversos frameworks no mercado atual com a proposta de facilitar o 

desenvolvimento de aplicações na linguagem PHP, dentre eles podem-se citar CakePHP, 

Laravel, CodeIgniter, Symfony, Zend Framework, PHP Icon, Yii, entre vários outros. 

No presente trabalho, serão avaliados três frameworks, dentre os inúmeros, utilizados em 

projetos de desenvolvimento de softwares atualmente, a fim de se obter o que mais se adequa 

às expectativas da arquitetura proposta. 
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Figura 3.2 - Frameworks PHP Populares em 2015 (Fonte: https:// 

www.webhostface.com/blog/popular-php-frameworks-2015/, Most popular PHP Framework 2015 

[INFOGRAPHIC], 2015) 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Webhostface, com dados 

oriundos de pesquisas no Google, GitHub, e com informações coletadas pela própria 

instituição, no ano de 2015, foram listados como os frameworks mais populares do mercado 

o Laravel, CodeIgniter, Symfony, CakePHP e Phalcon, respectivamente, como demonstrado 

na Figura 3.2. Para a elaboração da arquitetura proposta pelo presente trabalho serão 

avaliados três frameworks, o Laravel e o CodeIgniter, apontados como os dois mais 

populares pelo estudo anteriormente citado, e o Yii Framework, além de estar sendo cada 

vez mais utilizado em projetos PHP ao redor do mundo, foi um framework apontado, por 

parte do setor de arquitetura da instituição, a qual se destina a arquitetura elaborado por este 

trabalho, como uma possível opção de solução a problemática apresentada. 
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3.2.1 – Laravel 

O Laravel é um framework para PHP criado por Taylor Otwell, em 2011, que teve um 

crescente aumento de popularidade na comunidade de desenvolvedores por sua 

simplicidade, código limpo e robustez. Este framework tem como premissa a elaboração de 

sistemas com a menor quantidade de código possível, em uma realidade onde o 

desenvolvedor necessite implementar pouquíssimos módulos relacionados à estrutura do 

projeto, focando quase que inteiramente as regras negociais do software. 

Possuindo uma documentação bem completa, de fácil acesso e abordada de maneira 

simples e objetiva, no site oficial do Laravel, é possível identificar descrição e 

exemplificação de cada classe contida na API do framework. Assim como de seus 

respectivos métodos. Além de possuir uma excelente documentação de suas funcionalidades, 

a comunidade de desenvolvedores que utiliza o Laravel é bastante engajada no suporte à 

resolução de problemas conhecidos, com os quais os iniciantes, na implementação que 

utilizam o framework irão se deparar, assim como no desenvolvimento de packages para a 

correção de falhas. Apresentar uma documentação rica e clara, e uma comunidade relevante 

e prestativa de desenvolvedores que se utiliza da ferramenta, é fundamental para que a curva 

de aprendizado dos iniciantes seja diminuída de maneira exponencial. 

Quanto à sua flexibilidade em se adaptar à realidade de projetos grandes ou pequenos, 

e de integrar-se a componentes de terceiros, o Laravel apresenta uma característica que o 

destaca em relação a outros frameworks, pois o gerenciador de dependências Composer, 

utilizado por diversos outros frameworks PHP trabalha como uma funcionalidade nativa do 

Laravel. Assim, o mesmo é integrado à ferramenta, para que funcione sem quaisquer outros 

ajustes. Dessa maneira, respeitando a modularidade do framework, os packages e suas 

dependências são baixados e instalados de maneira automática, apenas inserindo o nome do 

pacote no arquivo JSON do Composer, utilizado para gerenciar as dependências do projeto, 

e de maneira opcional, mas não menos importante, inserindo o nome do pacote na classe 

gestora de dependências do Laravel, com o intuito de que o autoload das classes dos 

packages, seja realizado sem a necessidade da inserção de todo o caminho da qual a mesmas 

são oriundas. 

Outra questão pertinente, é a maneira como o Laravel interage com a base de dados de 

uma aplicação por ele implementada. A ferramenta provê três maneiras de se interagir com 

banco de dados, através do uso de SQL de maneira “bruta”, utilizando-se do recurso de 
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Query Builder e através de tecnologia Active Record fornecida por um Object Relational 

Mapper (ORM) denominado Eloquent ORM, mecânica representada na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Execução de operações de banco de dados utilizando gerador de query (Fonte: Laravel 

- My First Framework, 2014) 

 

O Query Builder fornecido pelo Laravel utiliza parâmetros PHP Data Objects (PDO) 

para proteger a aplicação de ataques SQL Injections. O recurso é utilizado através dos 

métodos contidos na interface DB, onde através do método table os dados de uma tabela são 

acessados de várias maneiras, através de diversos métodos, por exemplo, o método get obtém 

todos os registros de uma tabela, como apresentado na Figura 3.4; já o método where, obtém 

os registros que correspondem ao valor de uma determinada coluna. E assim são descritos 

vários métodos na documentação oficial do framework. 

 

 

 

Figura 3.4 - Implementação do Laravel Query Builder (Fonte: Elaborada pelo 

autor, 2017) 
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No caso da opção pelo uso de ORM, como citado no site oficial do framework, “o 

Laravel provê uma bela e simples implementação de Active Record para trabalhar com a 

sua aplicação”. O Active Record (técnica em que as tabelas de uma base de dados são 

mapeadas e representadas por intermédio de objetos) mencionado, é provido da 

funcionalidade contida no Laravel, denominada Eloquent ORM. Nesse ORM cada objeto 

que estende a classe Model representa uma tabela do banco de dados. 

Como o SGBD definido para persistir os dados das aplicações desenvolvidas em PHP 

será o Oracle, para que o Laravel possa ser utilizado, o mesmo deve possuir compatibilidade 

com o banco estipulado. Por padrão, o Laravel não se comunica com o Oracle somente com 

as bibliotecas default, então, faz-se necessário, por intermédio do Composer, realizar a 

instalação do módulo Laravel-OCI8, não disponibilizado oficialmente pelos fabricantes do 

framework, para que os recursos do Eloquent possam ser aproveitados na utilização de um 

banco Oracle. O uso dessa biblioteca só apresenta a desvantagem de não suportar a inserção 

massiva de vários registros binários, o que não ocorre no uso do Eloquent com a API padrão. 

Porém, a questão trata de uma problemática tão específica, que não acarreta prejuízo na 

grande maioria das aplicações. 

A respeito da adaptabilidade do framework, as configurações de padrões de projeto 

definidos ocorrem de maneira bem simples, sem onerar o processo de desenvolvimento. Em 

conformidade natural com o padrão arquitetura definido, o Laravel é um framework que 

segue o modelo MVC, onde as requisições de usuários são gerenciadas e respondidas com 

dados pelo controlador, que utiliza os modelos para interagir com o banco e retornar 

informações dos objetos, que serão renderizados através das views. Assim a informação 

trafega em uma aplicação Laravel, da seguinte maneira: 

1. Uma requisição é realizada – através de um acesso do usuário a alguma URL da 

aplicação; 

2. As URL’s no Laravel são mapeadas através de rotas, que são armazenadas e 

associadas a alguma ação que será disparada pelo controlador; 

3. O controlador age alavancando os modelos necessários para que sejam retornadas 

informações da base de dados para uma view; 

4. A view renderiza a página final, que apresentará os dados. 

 

Por ser baseado no MVC, a modularização do código, utilizando padrões como BO 

para implementar as regras negociais e DAO para implementar as consultar ao banco de 

dados, ocorre de maneira bastante simples. Da mesma maneira ocorre com a utilização do 
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singleton para a conexão com o banco, pois através de uma classe, denominada Service 

Provider, é possível utilizar o design pattern para que seja realizada apenas uma instância 

da classe de conexão. Em relação ao guia de estilo, o Laravel utiliza o PSR-2 como guia para 

escrita de código, portanto engloba o PSR-1, e o PSR-4 para o autoloading de classes, desse 

modo, como ocorre com o PSR-1, ao utilizar o PSR-4, é utilizado o PSR-0, entrando assim, 

em conformidade com todos os guias de estilos definidos anteriormente. 

E, por fim, direcionando o foco para questões relacionadas à segurança, a tecnologia 

provê um módulo onde são disponibilizadas soluções para as seguintes temáticas: 

 Autenticação de usuário: A autenticação de usuários do framework é baseada em 

dois conceitos; guards e providers, na tradução livre, guardas e provedores. Os 

guards, basicamente, definem como os usuários serão autenticados a cada 

requisição por eles realizada, enquanto os providers definem a maneira como os 

usuários persistidos na base de dados serão recuperados. Esses recursos estão 

implementados no namespace “App\Http\Controllers\Auth”, que possui diversos 

controladores pré-desenvolvidos para a realização de diversas funções, como 

manipular logins de usuários, registro de novos usuários, autenticação, entre outros; 

 Autenticação para uso de API: O Laravel dispõe, através do Laravel Passport, de 

uma maneira de autenticar uma aplicação para o uso de recursos de um usuário, 

protegidos em uma API terceira. Essa funcionalidade provida pelo framework, é 

uma implementação de uma tecnologia denominada OAuth 2, que tem como 

principal objetivo autenticar aplicações clientes que desejam ter acesso a recursos, 

oriundos de uma API externa, de um usuário, sem disponibilizar a essa aplicação 

as credenciais do usuário em questão, assim como demonstrado na Figura 3.5; 

 Autorização de acesso: Para determinar se uma funcionalidade de uma aplicação 

será disponível para todos os usuários do sistema, ou para uma porção restrita, o 

Laravel trabalha com a ideia de gates e polices, na forma traduzida, portões e 

políticas. Os portões, implementados através da classe Facade Gate, que é acessada 

pelo namespace “App\Providers\AuthService\Provider”, são aplicados quando o 

intuito é controlar acesso a alguma funcionalidade do sistema, que não está atrelada 

a nenhuma classe modelo, ao passo que as políticas são utilizadas para aplicar regras 

de acesso a realização de ações voltadas a uma classe modelo específica, ou seja 

uma entidade do software; 
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 Criptografia: Utilizando OpenSSL para fornecer uma criptografia baseada em AES-

256 e AES-258, os dados criptografados através das funcionalidades providas pelo 

Laravel, são assinados utilizando um código de autenticação de mensagens (MAC), 

para que seu valor subjacente não possa ser modificado, uma vez que esteja 

criptografado. Devido ao fato de prover esse recurso, para que o framework seja 

instalado, é requerida a extensão OpenSSL; 

 Hash: As funcionalidades de hash providas pelo framework são implementadas na 

classe Facade Hash, que utiliza criptografia baseada no método simétrico Bcrypt; 

 Recuperação de password: Como apresentado no site oficial do framework, o 

Laravel inclui as classes ForgotPasswordController e ResetPasswordController, 

implementadas no namespace “App\Http\Controllers\Auth”, que contém toda a 

lógica necessária para o envio de email com link de redefinição de senha e de 

alteração de senha de usuários; 

 Funcionalidades diversas: Além dos aspectos focalizados na seção de segurança da 

documentação do Laravel, o framework apresenta helpers para proteger a aplicação 

de ataques CSRF, e para realizar a segurança das URLs. Não foi encontrada um 

método ou um helper voltado para a proteção XSS, porém, ao utilizar o template 

blade como recurso de layout, as instruções são enviadas automaticamente através 

da função “htmlspecialchars” do PHP, o que evita ataques dessa natureza. 
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Figura 3.5 - Fluxo do servidor de autenticação - exemplificado através da situação em que uma 

aplicação deseja realizar login de usuário através do Facebook (Fonte: Elaborado pelo autor, 2017) 

3.2.2 – CodeIgniter 

Criado em fevereiro de 2006, pela empresa ElisLab, e atualmente mantido pela 

British Columbia Institute of Technology (BCIT), desde outubro de 2014, o CodeIgniter é 

considerado um toolkit, na tradução livre, caixa de ferramentas, onde o mesmo provê uma 

gama de funcionalidades no intuito de permitir ao desenvolvedor o foco quase que total nas 

regras negociais do sistema. O CodeIgniter utiliza o conceito de helper, o qual podemos 

definir como um método pronto, para a realização de alguma tarefa necessária, na grande 

maioria dos sistemas, como a formatação de data, a validação de formulários, a criptografia 

de senhas, entre outros. Assim, o foco do CodeIngniter é o desenvolvimento ágil, suportado 

por diversas funcionalidades providas por sua biblioteca. 

Como ocorre no Laravel, o framework CodeIgniter possui uma documentação 

apresentada em seu site oficial, disponível para download, ou para acesso online, a depender 

da preferência de quem irá utilizá-lo. Porém, a documentação do CodeIgniter apresenta um 

nível de detalhe menor comparando-se aos outros frameworks.  Em sua documentação, é 

encontrada uma visão geral da ferramenta, instruções para sua instalação, tutorias, e 

detalhamento de todas as suas bibliotecas, bem como dos helpers e de classes responsáveis 

pela conexão e acesso a um banco de dados por parte da aplicação. Oportuno, para o este 
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trabalho, é a relação disponibilizada na página de apresentação do CodeIgniter, destinada às 

pessoas às quais o framework se destina, no seguinte formato: 

“CodeIgniter é para você se: 

 Você quer um framework com uma pegada pequena; 

 Você precisa de uma performance excepcional; 

 Você precisa de uma ampla compatibilidade com contas de hosts padrão que 

executam uma variedade de versões e configurações do PHP; 

 Você quer um framework que não necessita nenhuma configuração prévia; 

 Você quer um framework que não requer o uso de linha de comando; 

 Você quer um framework que não exige o adereço a regras de codificação 

restritivas; 

 Você não está interessado em grandes bibliotecas monolíticas como PEAR; 

 Você não quer ser forçado a aprender uma linguagem modelo (embora um 

analisador de modelo está disponível caso precise de um); 

 Você evita a complexidade, favorecendo soluções simples; 

 Você necessita de uma documentação clara e completa. ”. 

Infere-se das informações anteriormente citadas, que o CodeIgniter é voltado para o 

desenvolvimento de aplicações menos robustas, onde a implementação deva ser realizada de 

maneira rápida, sem muitas restrições de padrões de escrita de código. O fato de não 

necessitar de quaisquer configurações prévias para sua utilização e possuir uma 

documentação completa torna o desenvolvimento por meio do CodeIgniter extremamente 

simples. 

Embora em seu site oficial não apresente nenhuma informação quanto à 

compatibilidade do CodeIgniter com outros frameworks, a ferramenta apresenta outras 

maneiras de estender o seu escopo, com a utilização das funções de compatibilidade e dos 

hooks, na tradução livre, ganchos, de sistema, mais especificamente. O CodeIgniter, através 

das funções de compatibilidade, permite ao desenvolvedor o uso de funções que são, de 

qualquer maneira, nativas do PHP. Porém, se limitam a versões superiores da utilizada pela 

aplicação, ou dependem de outras extensões, como apresentado pelo próprio site do toolkit. 

Um exemplo, são as funções de compatibilidade para a manipulação de hash de senhas, que 

mesmo disponíveis apenas na versão 5.5 do PHP, de maneira nativa, podem ser utilizadas, 

por meio desse artifício, na versão 5.3.7 da linguagem em questão. Já os hooks, são a maneira 

de explorar e modificar o funcionamento interno do framework, sem a necessidade de 
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“hackear” os arquivos que constituem seu núcleo. Quando o CodeIgniter está sendo 

executado é seguida uma especificação do processo de execução, apresentada na Figura 3.6. 

Contudo, existe a possibilidade de o desenvolvedor desejar realizar alguma ação no decorrer 

de uma fase em particular do processo de execução, como a execução de um script antes do 

carregamento do controlador da aplicação, por exemplo. 

 

 

Figura 3.6 - Fluxograma da Aplicação (Fonte: https://cibr.github.io/User-Guide-CodeIgniter-PtBr, 

Fluxograma da Aplicação, 2016) 

 

Dando continuidade à análise das características principais do framework, a maneira 

como o mesmo interage com o banco de dados é um processo bastante desamarrado, pois é 

provido da possibilidade de executar consultas através da utilização de Query Builder ou de 

maneira regular implementando as querys. Para habilitar o recurso de construção de querys, 

basta no arquivo de configuração da conexão com o banco de dados, atribuir o valor TRUE 

à variável $query_builder. Mas mesmo com a não utilização do recurso, o CodeIgniter provê 

uma série de funções de consulta auxiliares, como a recuperação do id gerado em uma 

inserção; número de linhas afetas pela execução de determinada query; contagem total de 

linhas em uma tabela; simplificação do processo de inserção e atualização, entre outras. 

Optando o desenvolvedor pela utilização de mapeamento relacional entre os objetos 

implementados pelas classes do projeto e as tabelas contidas no banco de dados, apesar de 

não possuir uma tecnologia própria de ORM, como o Eloquent ORM do Laravel, o 

CodeIgniter possui compatibilidade com três ORMs, sendo eles o Doctrine, o DataMapper 

e o GAS; cada um deles com algumas particularidades, mas todos com o mesmo intuito; a 

representação de uma tabela através de um objeto e a implementação de querys 

automaticamente. Em conformidade com os padrões básicos, definidos previamente, para a 

arquitetura a ser elaborada pelo presente trabalho, o CodeIgniter, diferente do Laravel, possui 

compatibilidade com o SGBD Oracle de maneira nativa, sem a necessidade de qualquer 

extensão para isto. 
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O CodeIgniter possui, também, uma arquitetura sistêmica baseada no padrão MVC. 

Por essa razão, e por sua flexibilidade, a utilização dos padrões DAO e BO também são 

possíveis nesse framework, especificamente no caso do design pattern DAO. Se as consultas 

do sistema forem realizadas, por inteiro, com a utilização de algum ORM, sua utilização se 

tornará algo opcional, por não haver a necessidade de implementar query. Assim como o 

DAO e o BO, ocorre com o padrão sigleton, não havendo nenhum impedimento do seu uso 

para melhorar a performance da aplicação, quando a mesma realizar conexão com o banco 

de dados.  

Em relação aos guias de estilo, não há nenhuma informação explícita no site oficial 

do CodeIgniter, sobre sua aderência aos guias PSR-2 ou PSR-4. Entretanto, de uma maneira 

mais abrangente e completa do que os guias citados, na documentação da ferramenta há uma 

série de guias de estilo para as mais variadas ações a serem implementas em um sistema, 

como formato de encode para os arquivos, nomeação de arquivos, classes, métodos, 

constantes e variáveis, padronização na escrita de comentários, valores booleanos, 

operadores lógicos e querys, identação do código, entre outros. Dessa maneira, o CodeIgniter 

engloba o guia PSR-1 e PSR-2, e parte do PSR-0 e PSR-4, pois há uma padronização interna 

na maneira de realizar autoload de arquivos. No entanto, não é abordada a forma de como 

se deve organizar os arquivos e diretórios, ficando a cargo do desenvolvedor a aplicação das 

orientações contidas no guia. 

Concluindo a análise do framework, a respeito dos aspectos voltados a área de 

segurança, na documentação oficial do CodeIgniter são apresentadas, além das 

funcionalidades inerentes a tecnologia, boas práticas que operam juntamente com o 

framework objetivando a construção de uma aplicação mais segura. O CodeIgniter opera, 

por padrão, com funcionalidade que provêm maior segurança aos futuros softwares, as quais 

são as seguintes: 

 Segurança de URI: As URIs no CodeIgniter, possuem restrição de valores, 

minimizando a transmissão de dados mal-intencionados para a aplicação, 

assim, só são aceitos dados alfanuméricos, til (~), sinal de porcentagem (%), 

ponto (.), dois pontos (:), underline (_), traço (-) e espaço; 

 Limpeza de variáveis globais: Quando uma aplicação, desenvolvida através 

do CodeIgniter, é inicializada, todas as variáveis globais são desatualizadas; 

 Filtro XSS: O CodeIgniter provê um filtro para prevenção de ataques Cross 

Site Scripting, comumente denominado XSS. Esse tipo de ataque ocorre 

quando é injetado, no lado cliente de uma aplicação web, scripts que, ao 
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serem executados, realizaram alguma ação maliciosa. Através do método 

xss_clean, contido na classe CI_Security, os dados que são enviados ao 

servidor são filtrados, a fim de se detectar scripts maliciosos inseridos na 

informação a ser trafegada por intermédio do XSS; 

 Proteção CSRF: O Cross-Site Request Forgery (CSRF) explora a 

vulnerabilidade de uma aplicação web que assume, por padrão, que toda 

requisição é realizada pelo usuário autenticado em uma seção de acesso ao 

software. Porém, sites maliciosos podem forçar o browser a forjar requisições 

se passando pelo usuário da aplicação, caracterizando o ataque CSRF. Para 

proteger o sistema a ser desenvolvido, o CodeIgniter fornece funcionalidades 

para previr esse tipo de ataque. Ao atribuir o valor TRUE na variável 

$config[‘csrf_protection’], do arquivo de configuração config.php, o 

desenvolvedor estará permitindo ao CodeIgniter proteger a aplicação de 

ataques CSRF. O framework permite ao desenvolvedor configurar a forma 

como a aplicação irá se comportar na identificação da prática de CSRF, de 

maneira avançada, através do arquivo anteriormente citado. Essa proteção 

poderá ocorre de maneira automática, na utilização de helper, ou por 

intermédio de métodos implementados na classe de segurança CI_Security; 

 Criptografia: O framework fornece uma biblioteca de criptografia de dados 

que, para der utilizada, necessita da instalação das dependências OpenSSL e 

MCrypt. 

 

Além das funcionalidades anteriormente citadas, o CodeIgniter, em sua 

documentação, apresenta boas práticas de desenvolvimento que acarretam na construção de 

softwares mais seguros. Dessa forma, são indicadas boas práticas de manipulação de senhas, 

validação de dados de entrada, validação de informações antes da inserção no banco de 

dados, segurança de arquivos, entre outros. 

3.2.3 – Yii 

O fundador do Yii, Oiang Xue, iniciou o projeto de criação desse framework em 

janeiro de 2008, concluindo a versão 1.0 da ferramenta em dezembro do mesmo ano. O 

termo Yii é um acrónimo de “Yes is It”, podendo ser traduzido para “Sim é”. Essa 

denominação, segundo o fabricante, ocorre devido ao fato de essa ser a melhor resposta para 
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os questionamentos realizados em relação à eficiência do framework, “É rápido? É seguro? 

É profissional? É adequado para o meu próximo projeto? Sim, é”. Como apresentado no 

site oficial da ferramenta, a premissa do Yii é ser um framework adaptável a projetos de 

qualquer tamanho. Tendo em mente aplicações empresariais o framework disponibiliza, ao 

desenvolvedor, total controle sobre sua configuração, desde a camada de apresentação até à 

de persistência, com o intuito de que o Yii entre em conformidade com a arquitetura 

específica de cada instituição. 

Ao acessar o site oficial do framework, é possível encontrar uma documentação 

bastante extensa, que em relação aos outros frameworks se sobressai em diversos aspectos. 

A API do Yii é toda documentada, cada classe, método e propriedade, são listadas e descritas 

da seguinte forma: 

 Classe: Versão do Yii em que está disponível; biblioteca à qual pertence; interface 

por ela implementada; relação de subclasses; link para o código fonte da classe 

(armazenado no GitHub); lista de propriedades e métodos públicos, privados e 

protegidos; 

 Método: Modificador de acesso; descrição da ação realizada pelo método; 

especificação dos parâmetros (tipo do dado e função do mesmo no método); 

especificação do retorno (tipo de dado) e classe de exceção lançada pelo método, 

assim como o motivo do lançamento da exceção; 

 Propriedade: Modificador de acesso; tipo de dado e descrição do papel da 

propriedade na classe em que a mesma é utilizada. 

 

O detalhamento da API é algo possível de encontrar também no Laravel e no 

CodeIgniter, como citado anteriormente, porém a riqueza da documentação do Yii está nos 

diversos tutoriais, guias e livros apresentados em sua página oficial, além de contar com uma 

wiki que relaciona uma série de resoluções de questões levantadas por desenvolvedores, boas 

práticas na implementação da ferramenta, integração do framework com tecnologias de 

terceiros, configurações internas com foco em adaptação, entre outros. Nesse sentido, 

mesmo não possuindo a popularidade dos outros frameworks analisados por este trabalho, 

provocando uma maior dificuldade na busca de informações fora do âmbito da 

documentação oficial, deixando o Yii atrás no quesito comunidade ativa, no site oficial é 

possível identificar todo tipo de informação para os diversos nichos de desenvolvedores, do 

iniciante ao experiente. 
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Quanto à flexibilidade do Yii, o framework foi desenhado para integrar facilmente 

tecnologias de terceiros, a fim de se ampliar ainda mais suas funcionalidades. Dessa forma, 

o Yii apresenta soluções interessantes para problemas recorrentes quanto à utilização de dois 

ou mais frameworks no mesmo projeto. Um exemplo da questão, está nos frequentes 

problemas relacionados a nomes de classes, como conflitos de mesmo nome e path, e 

inclusão de arquivos de bibliotecas terceiras. Com o intuito de diminuir incidentes do tipo, 

todas as classes do Yii são prefixadas com a letra “C”, bem como a maneira que o framework 

executa os arquivos de classes incluídos em uma página depende do recurso SPL autoload, 

nativo do próprio PHP. Assim, a ocorrência desses problemas é menos provável na utilização 

do Yii.  No site oficial do framework é apresentada a forma de inclusão de bibliotecas de 

terceiros por meio de um tutorial que ilustra a importação de um componente do Zend 

Framework em um projeto Yii. 

No tocante à interação do framework com SGBD, o suporte fornecido para que a 

mesma ocorra, é construído com a utilização da extensão PHP Data Objects (PDO). Dessa 

maneira, o Yii provê DAOs que realizam consultas em diferentes SGBDs utilizando a 

mesma implementação, ou seja, o código para consultar algo no SGBD MySQL e no Oracle 

é o mesmo. Esse recurso depende da importação da extensão PDO bem como do driver 

específico para o banco de dados utilizado no projeto, no caso PDO_OCI voltado para 

Oracle. A DAO do Yii fornece uma API genérica, que é bastante enxuta, consistindo-se, 

basicamente, das seguintes classes: 

 CDbConnection: Realiza conexão com o banco de dados; 

 CDbCommand: Implementa uma query a ser executada na base; 

 CDbDataReader: Conjunto de registros retornados na execução de uma consulta; 

 CDbTransaction: Implementa uma transação no banco. 

 

Para que o desenvolvedor possa despender menos tempo na implementação de 

consultas, o framework, bem como os anteriormente analisados, oferece um recurso de 

Query Builder, que implementa querys automaticamente baseado em uma estrutura 

orientada a objetos. Se o Query Builder, por si só, não atender às expectativas do projeto, o 

mapeamento de modelos dos objetos implementados pelas classes do sistema, com as tabelas 

do banco de dados, pode ser realizado através do ORM disponível, denominado Yii Active 

Record, onde cada entidade que realiza a extensão da classe CActiveRecord passa a 

representar uma tabela da base de dados.  
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Focando em aspectos relacionados à sua estrutura, o Yii adota e promove o uso da 

arquitetura MVC para a separação limpa dos componentes de um projeto (Figura 3.7), como 

ocorre com o padrão DAO. O uso do design pattern BO é possibilitado de maneira fácil, 

com a modularização provida pelo framework, assim como do singleton ao instanciar a 

classe CDbConnection a fim de conectar-se a uma base de dados. O Yii, como os outros, 

utiliza as convenções de desenvolvimento PSR-2 e PSR-4, englobando os demais guias. 

 

 

Figura 3.7 - Ciclo de vida da Requisição Yii (Fonte: https://yii2-

framework.readthedocs.io/en/stable/guide-pt-BR/start-workflow/, Ciclo de vida da Requisição, 

2016) 

 

 Por fim, analisando o Yii em relação a segurança da informação nos sistemas que 

serão desenvolvidos, o framework subdivide o tema nos seguintes tópicos: 

 Autenticação: Para utilizar os componentes de autenticação de usuário do Yii é 

necessário realizar dois principais passos; configurar o componente de aplicação do 

usuário e criar uma classe que implementa a interface yii\web\Indentity\Interface. 

O componente de aplicação, citado, gerencia o status de autenticação do usuário, 

exigindo que seja especificado uma classe de identidade que contenha a lógica de 
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autenticação. A classe configurada no passo anterior será a que implementará a 

interface yii\web\Identity\Interface. Nessa classe serão sobrescrevidos métodos de 

autenticação que executarão ações com o intuito de validar as credenciais de um 

usuário; 

 Autorização: Para autorizar um determinado usuário a realizar ações específicas em 

um sistema desenvolvido através do Yii, o framework provê duas maneiras para tal, 

Access Control Filter (ACF) e Role-Based Access Control (RBAC), de maneira 

traduzida, Filtro de Controle de Acesso e Controle de Acesso Baseado em Funções. 

A utilização de ACF, como consta na documentação do Yii, é recomendado para 

aplicações que necessitem implementar um controle de acesso simples. Assim, o 

filtro implementado por yii\filters\AccessControl pode ser utilizado em um 

controlador, onde é acionado quando um usuário solicitar a execução de uma 

determinada ação. O ACF verificará, em uma lista de regras, se o usuário tem ou 

não permissão para realizar a ação solicitada e consequentemente bloqueará ou 

permitirá que o fluxo de execução ocorra normalmente. No caso de aplicações mais 

robustas, é aconselhável uso de RBAC para realizar o controle de acesso aos 

diversos módulos do sistema. Basicamente esse conceito de segurança opera 

baseado em funções, onde cada função representa uma coleção de permissões, por 

exemplo, uma função de autorização para a realização de post em um blog terá 

mapeadas as permissões para criar, atualizar, excluir postagens. Essa coleção de 

permissões pode ser atribuída a um ou mais usuários, de acordo com a regra 

negocial do software. Como descrito na documentação do Yii, associada a cada 

função ou permissão pode haver uma regra. A regra determina se uma 

funcionalidade pode ser acessada por um usuário que tenha realizado login na 

aplicação. Tanto as funções quanto as permissões podem ser organizadas de 

maneira hierárquica, ou seja, uma função pode consistir em outras funções ou 

permissões, e vice e versa, como apresentado na Figura 3.8; 

 Manipulação de Passwords: O framework disponibiliza o algoritmo simétrico de 

hash Bcrypt, o mesmo utilizado no Laravel, para prover mais segurança em senhas 

de usuários; 

 Criptografia: Em sua documentação, o Yii apresenta três funcionalidades voltadas 

para criptografia de dados, sendo elas a geração de dados pseudorrandômicos; 

encriptação e decriptação de dados; e confirmação da integridade de dados. Todas 
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essas funções são acessadas a partir de uma instância estática da classe 

yii\base\Security; 

 Segurança de Views: Para manter a segurança das views e inibir ataques como XSS 

nas aplicações, são disponibilizados métodos para filtrar textos simples, ou todo o 

conteúdo HTML de um content, antes de exibi-los ao usuário; 

 Extensão OAuth2: Assim como disponível no Laravel, o Yii provê uma extensão 

para a utilização do OAuth2 no intuito de validar uma aplicação que deseja utilizar-

se de recursos privados de um usuário é outra aplicação;  

 

 

Figura 3.8 - Autorização de acesso a recursos via RBAC (Fonte: Elaborado pelo autor, 2017) 

 

 Assim como ocorre no CodeIgniter, é possível acessar na documentação do Yii, além 

do mapeamento de todas as suas funcionalidades de segurança, um guia de boas práticas 

para que melhor sejam utilizados os recursos providos pelo framework, a fim de privar uma 

futura aplicação de ataques como SQL Injection, XSS, CSRF e ataques Host-header, bem 

como da exposição de arquivos, entre outros aspectos. 
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4 – DEFINIÇÃO DE ARQUITETURA 

Este capítulo apresenta uma análise comparativa dos frameworks anteriormente 

analisados com o intuito de apontar a tecnologia que melhor de adeque ao projeto de 

elaboração de arquitetura para desenvolvimento de sistemas PHP. Após o apontamento do 

framework, é definido um padrão de layout de acordo com o recomendado pela instituição, 

assim como é realizada uma padronização dos comportamentos dos softwares, como 

mensagens, ações para falhas de conexão, consultas de base de dados vazia, entre outros.  

4.1 – ANÁLISE COMPARATIVA 

Nota-se na breve análise dos frameworks que os mesmos se aderem bem aos aspectos 

avaliados, conforme ilustra a Tabela 4.1, com uma observação no Laravel, que não suporta 

o SGBD Oracle de maneira nativa como os demais. Porém, avaliaremos suas singularidades 

para determinar o mais apropriado à arquitetura buscada pelo presente trabalho.  

 

Tabela 4-1- Características dos Frameworks Avaliados (Fonte: Elaborada pelo autor, 2017) 

  
Características 

Frameworks 

Laravel CodeIgniter Yii 

Linguagem de Programação PHP X X X 

Sistema Operacional Linux N/A N/A N/A 

Servidor de Aplicação XAMP X X X 

Versionador SVN N/A N/A N/A 

Estilo de Arquitetura Client/Server N/A N/A N/A 

SGBD Oracle X* X X 

Padrão Arquitetural MVC X X X 

Design Pattern DAO, BO e Sigleton X X X 

Guia de Estilo PSR-0, PSR-1, PSR-2, PSR-4 X X X 

  

O framework CodeIgniter, de antemão, pode ser descartado como uma solução para 

o escopo de trabalho buscado pela arquitetura a ser elaborada, uma vez que, apesar de possuir 

uma documentação clara e completa e uma pequena curva de aprendizado, fica atrás do 

Laravel e do Yii quanto à robustez. Conforme identificado em sua análise, esse framework 

é voltado para o desenvolvimento de aplicações de menor complexidade. Quando utilizado 
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em ambientes profissionais, deixa a desejar em alguns aspectos, como por exemplo, a gama 

de funcionalidades da API não atende a todas as necessidades que porventura possam 

aparecer, ficando a cargo da equipe de desenvolvimento realizar a implementação dos novos 

recursos. Por mais que tal situação possa ir enriquecendo a API do CodeIgniter ao longo do 

tempo, isto não muda o fato de a ferramenta se apresentar ineficiente no início de sua adoção.  

Outro empecilho está relacionado a sua flexibilidade, pois não fica claro em sua 

documentação a compatibilidade do framework com componentes oriundos de outras 

tecnologias. Com a adoção do CodeIgniter, o mesmo seria utilizado para o desenvolvimento 

de aplicações empresariais que seriam evoluídas com o passar do tempo, tornando-se cada 

vez mais complexas. O fato de a ferramenta não possuir todos os recursos necessários para 

a implementação de alguma funcionalidade, mas suportar a integração de componentes 

oriundos de outros frameworks é extremamente importante para o projeto em questão. 

Em relação à segurança, o framework foca em funcionalidades que são necessárias 

para coibir os tipos de ataques mais realizados em aplicações web e sanar as vulnerabilidades 

específicas, apresentando de maneira objetiva seus recursos voltados para a solução direta 

de problemas específicos como a proteção a ataques XSS e CRSF, criptografia de dados, 

gerenciamento de variáveis de sessão e proteção de URL. Porém, quando se compara o 

módulo provido pelo CodeIgniter com o apresentado pelos outros frameworks, facilmente é 

identificado que as soluções fornecidas pelo Laravel e pelo Yii são mais completas, focando 

em aspectos mais abrangentes da segurança da informação. 

Ao obter-se a conclusão de que o CodeIgniter não atende às expectativas da 

arquitetura em questão, restam os frameworks Laravel e Yii, como possíveis soluções. 

Ambas as tecnologias são robustas, flexíveis a aplicações de várias dimensões e possuem 

uma ótima documentação. Quanto ao suporte em relação a implementação de códigos que 

interagem com banco de dados, apresentam as mesmas soluções: a opção de se utilizar SQL 

puro, Query Builder e Active Record, apesar do Query Builder do Laravel ser implementado 

de maneira mais limpa do que o do Yii.  

Quando analisamos o Yii e o Laravel em relação aos seus recursos de segurança da 

informação, os frameworks fornecem funcionalidades bastante robustas e de maneira 

semelhante, como por exemplo, a maneira de gerenciar permissões de acesso, onde por parte 

de ambos é possível utilizar ACL ou RBAC, no caso do Laravel, gates e polices. Pode-se 

citar também, a variedade de recursos providos tanto no Yii como no Laravel, onde é 

possível a utilização de métodos para realizar criptografia, prevenção de ataques como CRSF 



38 

 

e XSS, implementação de URLs seguras, autorização de APIs de terceiros através da 

tecnologia OAuth2, entre outros.  

Dessa maneira, nota-se que ambos os frameworks podem ser considerados robustos 

para a utilização em ambientes corporativos. Porém, a documentação do Yii, é mais 

completa do que a do Laravel, apresentando uma série de recursos que ajudam de maneira 

significativa a equipe de desenvolvedores sem perícia na tecnologia. Isto é algo que, 

consequentemente, diminui a curva de aprendizado por parte da mesma. Outro ponto a favor 

do Yii, é o fato do framework ser desenvolvido com foco em flexibilidade e aderência a 

componentes de terceiros, inclusive, contendo soluções para problemas comuns na utilização 

de duas ou mais tecnologias, algo que, como citado anteriormente, é de suma importância 

para a realidade do presente projeto. 

Conclui-se dessa maneira, que o framework que mais adere à perspectiva esperada 

para a arquitetura que visa definir esse trabalho é o Yii. Por se enquadrar em todos os 

aspectos definidos previamente; por sua compatibilidade com o SGBD padrão da instituição; 

devido ao fato de sua flexibilidade a componentes de terceiros ser maior que às das demais 

tecnologias analisadas; bem como, devido ao fato de possuir uma documentação mais rica e 

mais completa que os demais. 

 

4.2 – PADRÕES BÁSICOS DE LAYOUT 

Assim como ocorre com a padronização de aspectos backend de um sistema, como 

interação com banco de dados, divisão lógica das camadas, definição de padrões de projetos 

voltados para performance, segurança, entre outros, o mesmo deve ser feito em relação ao 

frontend do software, ou seja, tudo que está relacionado à interface com o usuário final. 

Como a análise comparativa, realizada anteriormente, acarretou na conclusão de que 

o Yii será utilizado como ferramenta padrão, para o desenvolvimento de aplicações web em 

PHP, devem ser definidas tecnologias de layout que possuem compatibilidade com o 

framework.  

No entanto, na documentação disponibilizada pelos responsáveis por manter a 

tecnologia, é possível identificar que o Yii possui recursos próprios voltados para a definição 

do layout de um futuro sistema. O framework implementa um mecanismo de skins e temas 

que permitem a mudança do design de maneira rápida e pratica, além do fato de possuir, de 
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maneira nativa ou desenvolvidos por membros da comunidade, uma série de widgets 

voltados para interface com o usuário. 

Para operar juntamente com os recursos oferecidos pelo Yii e sua comunidade, deve 

ser selecionado um framework voltado para interface de usuário. Atualmente é possível 

encontrar várias dessas tecnologias disponíveis no mercado, assim como Bootstrap, 

Foundation, Prime UI, Skeleton, entre outros. Partindo do princípio que no Yii possui uma 

extensão, fornecida pelo site oficial do framework, que encapsula componentes do 

Bootstrap, o mesmo será estabelecido como tecnologia padrão para a definição de elementos 

de design. 

Dessa forma, estipula-se a utilização de componentes de layout oriundos do Yii e do 

framework de design Bootstrap. Porém, especificamente os recursos serão empregados da 

seguinte maneira: 

 Com o intuito de delimitar as áreas onde serão dispostos os elementos de 

layout o mecanismo a ser utilizado é o Grid System, que demarca uma página 

web em linhas e colunas. O “esqueleto” base de uma página deverá apresentar 

cabeçalho, dividido em dois containers; menu logo após o cabeçalho, 

disposto horizontalmente; rodapé; e o container principal que será utilizado 

para apresentar dados, funcionalidades do sistema, entre outros; 

 No container superior do layout, que terá como background a repetição de 

uma imagem com um efeito gradiente entre as cores “Blue4” e “Snow3”, 

estarão dispostos a matrícula e o nome do funcionário que está acessando o 

software no canto esquerdo, e no canto direito um link para o site oficial da 

instituição. O texto deve estar em negrito, utilizar a fonte “Helvetica Narrow, 

sans-serif”, tamanho 10px e a cor “AliceBlue”; 

 No segundo container, o background será o semelhante ao do container 

anterior, porém, com outras variações de azul e cinza para dar contraste. Em 

seu canto esquerdo será apresentado a sigla da aplicação, em case, na cor 

branca, com a fonte “Helvetica Narrow, sans-serif”, e no tamanho 20px, logo 

abaixo da sigla, o nome do sistema por extenso, na mesma cor e fonte, com 

tamanho 12px e apenas com a primeira letra de cada palavra em case. E no 

canto direito a imagem da logo da instituição; 

 O menu deve ser criado através do componente NavBar do Bootstrap e 

manipulado por intermédio do widget Menu, que é uma funcionalidade nativa 
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do Yii. Com esse widget serão vinculados os links, no menu principal e em 

seus sub-menus, e estipulado o que estará visível para cada usuário. A cor do 

menu será a padrão fornecida pelo Bootstrap, com uma configuração no 

tamanho da fonte para 14 px; 

 A manipulação e apresentação de dados deverá ocorrer no container 

principal, sem preenchimento de background, com alinhamento horizontal no 

centro, atribuindo um espaço de 4 px em cada lado, e um alinhamento vertical 

no topo, com um espaço de 5px do cabeçalho e 8px do rodapé; 

 E por fim, o rodapé deverá estar disposto na parte inferior da página, 

apresentando as informações da instituição alinhadas ao centro do container, 

na cor branca e na fonte “Helvetica Narrow, sans-serif”, tamanho 10px. O 

background deverá ser o mesmo do segundo container do cabeçalho. 

 

As formatações, anteriormente citadas, resultará em um layout de página como o 

demonstrado através da Figura 4.1. Essas opções de design serão adotadas como uma 

configuração padrão para layouts de futuros sistemas desenvolvidos em PHP, seguindo as 

especificações definidas no presente trabalho. Porém, o surgimento de outras formatações 

de layout (voltados para aspectos visuais, como cor, estilo de fontes, estrutura básica dos 

containers, dentre outros) poderão ser sugeridas, desde de que apresentadas de forma 

padronizadas, e respeitando o uso das tecnologias de design previamente estipuladas. 
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Figura 4.1 - Estrutural base do layout padrão (Fonte: Elaborado pelo autor, 2017) 

 

O uso de recursos com destinação a configurações de design extraordinários a 

definição da estrutura da página (apresentação de dados em estrutura de tabela, gráficos, 

editor de texto, formulários entre diversos outros), deverá ser feito sempre utilizando 

elementos fornecidos pelo Bootstrap, ou por intermédio de algum widget do Yii. 

 

4.3 – PADRÕES DE COMPORTAMENTO 

O intuito desse subcapítulo é definir um guia padrão básico de comportamento dos 

sistemas, como resposta as ações tomadas pelos usuários, em situações específicas. É 

importante que a maneira como o sistema interagem com os usuários seja padronizada a fim 

de se criar uma cultura na instituição a respeito de conhecer as ações do software para que a 

identificação de problemas ocorra de maneira mais ágil. 

Como ponto de partida, será elaborado um padrão de comportamento para a principal 

maneira de um usuário interagir com uma aplicação, a qual podemos denominar CRUD, um 

acrônimo para Create, Read, Update e Delete, na tradução livre, Criação (Inserção), Leitura 

(Consulta), Alteração e Exclusão de dados. O CRUD é basicamente o que se baseia grande 

parte das aplicações, e nem todas as funcionalidades precisam estar disponíveis em um 

sistema, como por exemplo, um sistema gerador de relatório que só realiza consultas no 

banco de dados, ou um sistema que possui dados oriundos de outras aplicações, e possui 
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interface exclusivamente de alteração e exclusão de registros. Portanto, definir 

comportamentos para funcionalidades CRUD já engloba uma parte considerável dos 

softwares existentes. 

Inserção pode-se compreender como qualquer submissão de dados com o objetivo 

de realizar um novo registro na base de dados. Ao inserir dados em um formulário, o mesmo, 

na maioria das vezes, possui uma série de regras para a validação das informações 

submetidas, como por exemplo a verificação de que um campo foi preenchido ou não. Para 

validar de aspectos como máscara de dados, campos obrigatórios, quantidade de caracteres 

inseridos, tipos de dado a ser inserido, dados com formato pré-estabelecido (CPF, CEP, 

telefone, etc), dentre outros, o sistema utilizará os recursos providos pelo Yii para realizar 

as verificações. A fim de representar o formulário no sistema por intermédio de um modelo, 

a entidade que implementará os campos e seus métodos de acesso e validação, deverá 

estender a classe nativa do framework CFormModel. Na view utilizada para apresentar o 

formulário ao usuário, através do método errorSumary da classe CHtml, que recebe uma 

instância do modelo que representa o formulário, serão dispostas na tela as mensagens de 

acordo com a interação do usuário e o impacto dessa ação no fluxo de cadastramento. No 

caso do processo de cadastramento de um registro na base ocorrer com sucesso, os valores 

dos campos devem ser limpos, e uma mensagem de êxito deve ser apresentada acima do 

formulário, em um container de bordas e background em tons azuis, com diferença na 

tonalidade, sendo tom escuro nas bordas e um mais claro no background, assim como 

demonstrado na Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2- Cadastramento de dados realizado com sucesso (Fonte: Elaborado pelo autor, 2017) 

 

Para falhas, o campo que não for validado pelas regras implementadas no modelo, 

terá seu layout alterado, apresentado uma coloração vermelha mais clara no background e 
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um tom vermelho mais intenso nas bordas, uma mensagem geral deve ser apresentada acima 

do formulário e abaixo de cada campo, com as mesmas características de design dos campos 

que não foram validados, salvo, que o container deverá possuir proporções maiores de 

largura e altura, como demonstra a Figura 4.3, que exemplifica um caso em que os valores 

dos campos obrigatórios não foram preenchidos corretamente. Além da validação dos 

campos, se algo correr de errado após a submissão dos dados para o servidor, como um erro 

de SQL por exemplo, os valores inseridos nos campos devem ser mantidos, e a mensagem 

referente ao erro deve ser apresentada a cima do formulário.  

 

 

Figura 4.3 - Validação de campos de um formulário (Fonte: Elaborado pelo autor, 2017) 

 

No âmbito da consulta, a mecânica de validação dos campos preenchidos para o 

envio de parâmetros com o objetivo de realizar uma busca de informações no banco de 

dados, assim como a apresentação de mensagens que indiquem erro no processo de 
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submissão de dados ao servidor, banco, ou conflitos com as regras negociais da aplicação, 

ocorrerá da mesma maneira que o corre na inserção. Porém, no caso de êxito na consulta, os 

dados deverão ser apresentados abaixo do formulário de pesquisa, se não, um box com 

bordas e background em tonalidade amarela deve ser apresentado com uma mensagem 

indicando que nenhuma informação foi encontrada através dos parâmetros informados, sem 

apagar a informação inserida no campo fornecido para a pesquisa, como apresentado na 

Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 - Registros não encontrados na consulta (Fonte: Elaborado pelo autor, 2017) 

 

 Quando o usuário necessitar realizar uma ação de exclusão de dados, não será preciso 

a inserção de informações por parte do mesmo. Deve-se apresentar os registros que estão 

cadastrados no banco, para que o usuário do sistema possa escolher dentre as informações 

apresentadas, quais serão deletadas. No momento em que o usuário selecionar um registro a 

ser apagado, o sistema deve, na camada de visualização, lançar um alerta para confirmar a 

ação de eliminação das informações, se não for confirmado, o processo deve ser abortado, 

caso contrário, o identificador único do registro selecionado deve ser enviado para a classe 

DAO que irá executar o comando SQL de exclusão. Obtendo êxito, uma mensagem deve ser 

apresentada nos mesmos padrões da exibida no caso do cadastramento bem-sucedido de um 

registro. Porém, se houver alguma falha no processo, ou se o registro já não existir no banco 

de dados, por ter sido excluso em outra seção, uma mensagem com o padrão de falha deve 

ser apresentada com a mensagem da exceção lançada para o erro. 

 Por fim, para a ação de alteração de dados, o comportamento do sistema deverá ser 

o mesmo no caso da inserção, no âmbito de validação dos dados e apresentação de 

mensagens de verificação dos valores informados, e para êxito no processo de cadastramento 
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dos dados. No entanto, para capturar as informações do registro selecionado, e para executar 

o comando de alteração do registro no banco, a mecânica é a mesma da ação de exclusão de 

um dado, ou seja, deve ser apresentada uma lista dos registros cadastrados para o usuário 

selecionar um para alteração. Será enviado um identificador para a classe DAO realizar um 

comando de consulta no banco, e as informações do registro devem ser exibidas em um 

formulário semelhante ao da inserção. Após alterações realizadas, as informações, 

juntamente com o identificador único da entidade, serão enviadas para a classe DAO 

executar o comando de atualização. No caso de falhas, ou se o registro a ser alterado não se 

encontrar mais na base de dados, seja na consulta ou na atualização, as mensagens das 

exceções lançadas devem ser apresentadas no padrão de falhas. 
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5 – CONCLUSÕES 

Após serem definidos, ao longo do presente trabalho, aspectos básicos (englobando 

linguagem de programação, sistema operacional dos servidores, servidor de aplicação, 

versionador, estilo de arquitetura, SGBD, padrão arquitetural, design patterns e guias de 

estilo de desenvolvimento), framework, padrões básicos de layout e padrões de 

comportamento, foi elaborada uma arquitetura de desenvolvimento de software voltada para 

a linguagem de programação PHP. 

  O core da arquitetura elaborada será o framework Yii, que proverá recursos nas três 

camadas que modularizam, de maneira lógica, as futuras aplicações que serão desenvolvidas 

com base nesse escopo. Assim, como apresentado na Figura 5.1, as camadas Model, View e 

Control são implementadas com recursos, quase que em sua totalidade, providos pelo Yii. 

 

 

Figura 5.1 - Projeto arquitetural determinado (Fonte: Elaborado pelo autor, 2017) 

 

 A camada model será constituída por classes BO, para a validação das regras 

negociais, e pela DAO para separar a interação com o banco de dados do restante da 

aplicação, porém, na utilização dos recursos de Query Builder ou ORM, que encapsulam os 

códigos voltados para consulta de dados, nem sempre haverá a necessidade do 

desenvolvimento de DAOs. 

 Na control estarão situadas as classes filhas oriundas da CController e CAction, 

disponíveis pelo Yii. Enquanto as classes estendidas da CController, ou instâncias da mesma, 
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são possuem o foco de manipular as requisições recebidas que, através de regras pré-

estabelecidas, serão direcionadas para os seus respectivos controladores, as classes filhas da 

CAction implementam as ações que serão executadas pelos controladores. Os controladores 

e as ações são distinguidos por intermédio de identificadores únicos, e os usuários solicitam 

um controlador e uma ação específica através de rotas, que mapeiam esses recursos. 

 Situa-se na camada control também, classes, oriundas da CFilter, e métodos que são 

implementados a partir do conceito de filtro. O filtro trata-se de um código que será 

executado antes ou após a execução de alguma ação. 

 Por fim, na camada correspondente à interface com o usuário, denominada view, 

estarão dispostos componentes desenvolvidos através da utilização de widgets 

disponibilizados pelo Yii, e por recursos fornecidos pelo framework bootstrap, como 

apontado anteriormente no subtítulo “4.3 Padrões Básicos de Layout”. 

 Dessa maneira, é estipulada uma arquitetura a ser instituída na entidade 

organizacional a qual destina-se a mesma. Com a realização de uma análise teórica dos 

frameworks selecionados, baseada em parâmetros estabelecidos por características inerentes 

ao ambiente, processos e tecnologias provenientes da instituição em questão, assim como 

em melhores práticas, estipuladas pela comunidade de profissionais usuária da linguagem 

de programação PHP, é definido um framework para juntamente com técnicas e tecnologias 

padronizadas, prover um modelo de desenvolvimento de aplicações web, alcançando assim 

o objetivo principal desse trabalho de conclusão de curso. 

 

5.1 - TRABALHOS FUTUROS 

O núcleo desse trabalho, no caso a comparação de três tecnologias, denominadas 

frameworks, que proveem diversos recursos para padronizar, agilizar e refinar a fase de 

implementação de um software, foi desenvolvido única e exclusivamente com análise de 

conteúdo teórico, disponibilizado por intermédio dos fabricantes ou manutenedores das 

tecnologias, e pelo conhecimento prévio do autor na matéria de desenvolvimento de 

softwares, PHP e implementação utilizando frameworks. 

Para prover uma análise mais prática, sugere-se a implementação, documentação e 

avaliação de um protótipo de sistema utilizando cada uma das tecnologias apresentadas. Essa 

abordagem fornece uma visão mais detalhista de aspectos técnicos como disponibilização 

das bibliotecas dos frameworks por parte dos fabricantes, processo de instalação, 
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configuração e personalização das tecnologias. Com a prototipagem, é possível identificar 

também, as dificuldades encontradas na utilização dos frameworks com as tecnologias 

(descritas nos aspectos básicos) previamente definidas como padrão da instituição a qual 

destina-se a arquitetura elaborada. 

Assim, a continuidade da análise dos frameworks através de protótipos, pode 

corroborar ou contestar alguns aspectos, avaliados por intermédio de análise teórica, 

apresentados para justificar a escolha da tecnologia a ser utilizada na arquitetura definida 

pelo presente trabalho. 
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