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Faça o download ou leia online PHP Programando com
Orientação a Objetos Pablo Dall'Oglio , O PHP é uma das
linguagens mais utilizadas no mundo. Sua popularidade se
deve à flexibilidade da linguagem e a um conjunto abrangente
de classes e funções que permitem desde a criação de simples
portais até complexas aplicações de negócios corporativas.
O PHP é usado por experientes programadores, que utilizam o
que há de mais poderoso em termos de orientação a objetos,
padrões de projeto e frameworks, mas também por iniciantes,
que ainda usufruem de conceitos de programação estruturada
e querem aprender mais.
Um dos principais objetivos deste livro é permitir que o
desenvolvedor aprenda a criar uma aplicação totalmente
orientada a objetos, mas que também compreenda os padrões
de projeto envolvidos nos principais frameworks na
atualidade.
Com este livro, você aprenderá não somente os fundamentos
da orientação a objetos, mas também a criar componentes
que formarão um framework que será usado na construção de uma aplicação de negócios.
Aprenderá também, por exemplo, como manipular o banco de dados de maneira orientada a objetos
e como criar componentes de interface para ganhar produtividade na construção de formulários,
datagrids, gráficos e relatórios. Ao final, será criada uma aplicação de vendas para consolidar o
conhecimento desenvolvido ao longo do livro.
Principais tópicos abordados no livro:
•Introdução ao PHP, Arrays, Strings, arquivos, bancos de dados
•Orientação a objetos, herança, associação, agregação, composição
•Abstração, polimorfismo, encapsulamento, interfaces
•Exceptions, XML, SPL, reflection, traits, PSR, namespaces, REST
•Design Patterns, MVC, injeção de dependência, Singleton, Facade, Adapter
•PDO, gateways, conexões, transações, Active Record, Repository
•Criação de componentes de interface e utilização de templates
•Criação de classes para manipulação de SQL, registro de logs
•Criação de componentes para formulários e listagens
•Criação de uma aplicação de vendas orientada a objetos
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Faça o download ou leia online PHP Programando com Orientação a Objetos Pablo
Dall'Oglio , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because php programando com orientação a objetos are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your php programando com orientação a objetos so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
php programando com orientação a objetos are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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