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• Cel i hipoteza pracy
• Wprowadzenie do tematu
• Przedstawienie porównywanych rozwiązań
• Przedstawienie zalet i wad porównywanych rozwiązań
• Zakres objęty analizą
• Rezultaty prowadzonej analizy



Celem pracy jest przedstawienie technik i technologii informatycznych
wspomagających proces projektowania i implementacji aplikacji
webowych w oparciu o wzorce projektowe oraz rozwiązania ORM na
podstawie porównania czterech najbardziej znanych framework’ów dla
PHP z zaimplementowaną obsługą wzorca architektonicznego MVC.

Przeprowadzona analiza miała na celu uzasadnić szczegółowo sytuacje
w których mają zastosowanie framework’i, wzorce projektowe oraz inne
narzędzia wspomagające proces implementacji aplikacji webowych.



Tworzenie prostych aplikacji samodzielnie, bez stosowania zewnętrznych
rozwiązań jest łatwe i przyjemne. Można bez problemu szybko nanosić
zmiany w kodzie. Z biegiem czasu, gdy tworzona aplikacja staje się na
tyle duża, że wymaga zaangażowania nowych osób mogą wystąpić
problemy z wdrożeniem tych osób w rozwój aplikacji, zwiększa się wtedy
zagrożenie bezpieczeństwa aplikacji, czytelność kodu może znacznie się
pogorszyć i w konsekwencji sprawić, że aplikacja będzie mało wydajna.
Naprzeciw tym problemom powstały rozwiązania określane mianem
framework’ów, w których zaimplementowano wzorce projektowe oraz inne
narzędzia takie jak ORM. Większość rozwiązań posiada bogatą bibliotekę
klas, które zostały przetestowane i dają gwarancję, że kod jest wysokiej
jakości. Głównym powodem dla którego stosowane są framework’i jest
szybkość tworzenia gotowych aplikacji. Framework’i stanowią dla
programistów fundamentalną strukturę do budowania aplikacji
internetowych, ułatwiają pracę programistom poprzez rozwiązania, które
umożliwiają szybkie postępy w pracy, przy jednoczesnym elastycznym
zachowaniu tworzonej aplikacji.



Tworzenie aplikacji webowych w oparciu o wzorce
projektowe, framework’i, ogranicza lub likwiduje następujące
problemy:
• Monotonia pisania kodu
• Zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów
• Narzuca standard
• Przyspiesza tworzenie aplikacji



Porównywane rozwiązania



Wzorzec architektoniczny MVC



Zalety
• Łatwa modyfikacja widoku – model jest niezależny od widoku
• Brak zależności modelu od widoku – modyfikacja warstwy widoku nie 
narzuca potrzeby modyfikowania warstwy logiki

Wady
• Duża złożoność – daleko posunięta abstrakcja rozwiązania przekłada 
się na trudniejsze rozumienie zasad działania rozwiązania i przyszłego 
testowania
• Trudne testowanie widoków – złożone widoki są trudnie do 
testowania jeżeli w ich budowie znalazła się dodatkowa logika
• Kosztowna zmiana modelu – jeżeli modyfikacji ulega warstwa modelu 
może dojść do potrzeby modyfikacji warstwy widoku



• Wymagania
• Instalacja i konfiguracja 
• Dostępne funkcje, możliwości:

• PDO, ORM, CRUD – obsługa baz danych
• RBAC, ACL – obsługa uwierzytelniania, nadawania praw
• Wielojęzyczność – tworzenie aplikacji wielojęzycznych
• Filtracja i walidacja – tworzenie filtrów oraz walidatorów
• Routing – obsługa adresów URL 

• Rozmieszczenie katalogów, nazewnictwo plików – sposób 
nazywania katalogów, plików, klas, metod oraz nazw tabel i kolumn w 
bazie danych
• Wydajność utworzonej aplikacji
• Bezpieczeństwo – ochrona przed atakami SQL Injection, XSS, CRSF
• Testowanie i narzędzia deweloperskie – narzędzia do testowania i 
rozbudowy aplikacji



Zalety
• Efektywność – wymagana mniejsza ilość kodu do napisania przez 
programistę
• Wysoka jakość kodu – rozwiązania posiadają dobrą  organizację i 
logikę
• Niezawodność – framework’i są dobrze zaprojektowane i 
przetestowane

Wady
• Złożoność – duża złożoność przekłada się na trudniejsze opanowanie 
narzędzia
• Wydajność – duża elastyczność kodu przekłada się na niższą 
wydajność utworzonej aplikacji



Zalety
• Szybkość tworzenia kodu – tworzenie kodu jest szybkie 
• Rozwiązanie niezależne od typu bazy danych – utworzony kod jest 
niezależny od użytej bazy danych
• Elastyczność przy modyfikowaniu bazy danych – modyfikowanie 
nazw i typów pól w bazie danych nie wymaga modyfikacji kodu 
(większości przypadków)

Wady
• Wydajność utworzonych zapytań – utworzone zapytania są mniej 
wydajne od tych utworzonych w standardowy sposób
• Problem z odwzorowania dziedziczenia i polimorfizmu
• Nieczytelny kod – utworzony kod jest z biegiem czasu staje się coraz 
bardziej nieczytelny



Narzędzia deweloperskie



Testowanie kodu



Porównanie wydajności aplikacji 

Średnia liczba odpowiedzi serwera w ciągu jednej sekundy. Test wykonany w 
oparciu o narzędzie Httperf.



Wyniki prowadzonej analizy



Niniejsza praca pokazała możliwości jakie niosą porównywane 
rozwiązania ich mocne i słabe strony, jak również szanse i zagrożenia 
związanie z wykorzystaniem tych narzędzi w codziennej pracy. 
Przeprowadzona analiza potwierdziła przydatność rozwiązań 
framework’owy w tworzeniu aplikacji webowych, ich duży wpływ w 
szybkość, elastyczność, ergonomie i innowację w tworzeniu ciekawych 
aplikacji.
Tworzenie aplikacji w oparciu o framework’i, narzędzia ORM może 
stanowić duży problem dla nowych użytkowników, praktycznie każdy 
produkt jest dobrze opisany, posiada łatwy dostęp do materiałów, ale duża 
dynamika zmian niektórych produktów może prowadzić do ciągłego 
uczenia się ich obsługi i poświęcania na to zadanie cennego czasu, co w 
dzisiejszych czasach może stanowić duży problem, lecz czas ten 
poświęcony na naukę obsługi framework’a zwróci się w postaci szybko 
utworzonej aplikacji z gwarancją wysokiej jakości wykonanego kodu.
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