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2 Bevezetés
Napjainkban az informatika területén a legdinamikusabb változásokat az interneten
és az ahhoz kapcsolódó technológiák kapcsán figyelhetjük meg. Az interneten keresztül
folyó adatforgalom egyre komolyabb mértékben gyorsul, egyre több szolgáltatást
veszünk igénybe távoli weboldalakon és alkalmazásokon keresztül. [1] [2] Eleinte az
internetre csatlakozó eszközök legnagyobb része asztali számítógépekből, illetve
hordozható személyi számítógépekből állt. Az utóbbi időben viszont ez is változáson
ment keresztül, a személyi számítógépeket (habár kis mértékben, de) egyre inkább
kiszorítják a telefonok és tabletek. [3]
A kisebb feldolgozó képességgel rendelkező mobil eszközök miatt megjelent az
egyre növekvő igény a vékony kliensek felé. Ez a gyakorlatban a legjellemzőbb módon
azt jelenti, hogy a kliensen csak egy böngésző fut, az egyes szolgáltatásokat pedig ezen
a böngészőn keresztül tudja a felhasználó igénybe venni. Mivel a program logikáját
valamelyik oldalon (szerver vagy kliens) mindenképpen meg kell valósítani, így
szükségszerűen a kiszolgálók felé tolódnak el a mai technológiák, bár azért a
kliensoldalon is marad számítás, például a felhasználói felület összeállítása és kezelése.
A böngészőkben így megjelenő tartalmakat a kiszolgáló oldalon a legtöbb esetben a
következő programnyelvek egyikének segítségével állítják elő: PHP-val (Hypertext
Preprocessor), ASP.NET-el (Active Server Pages), Java-val, Coldfusion-el, Perl-el vagy
Ruby-val. A felsorolt nyelvek között a legnagyobb, kiemelkedően magas piaci
részesedéssel a PHP rendelkezik [4], így figyelmünk középpontjába is ez a nyelv kerül.
A fentebb említett igények lehető legteljesebb kielégítésére 2006 környékén jelentek
meg az első PHP alapú keretrendszerek, amelyek segítségével a fejlesztés felgyorsult,
a szolgáltatások pedig sokkal biztonságosabbak, illetve sokoldalúbbak lehettek.
Ezen keretrendszerekből mára több tucat került kiadásra (ha csak az ismertebbeket
nézzük), egy induló projekt esetében problémás lehet a feladathoz legjobban illeszkedő
keretrendszer kiválasztása. Ezzel elérkeztünk diplomamunkám témájához, melyben a
legnépszerűbb keretrendszerek közül négy PHP alapút fogok összehasonlítani, több
szempont alapján, ezzel megkönnyítve a döntést a rendelkezésre álló eszközök között.
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3 Problémaleírás
Egy összehasonlítás legfontosabb kezdeti lépése az összehasonlítási szempontok
megadása, amelyek alapján a későbbi mérések elvégzésre kerülnek. Egy webes
alkalmazásnál nyugodtan kijelenthetjük, hogy vannak tipikus feladatok, amelyek
elvégzésére egy PHP alapú keretrendszer lesz kiválasztva. Mivel minden esetben
böngészőben megjelenő tartalomról beszélünk, így összegyűjtve a felhasználók által
elvárt funkciókat, könnyen behatárolhatóak ezek a feladatok. Ennek fényében a
megoldandó feladatok alapján állítottam fel a szempontokat, melyeket egy webes
keretrendszer esetében a következő nagyobb csoportokba lehet foglalni:


A felhasználó felé megjelenített tartalom előállításának folyamata



A felhasználótól beérkező adatok feldolgozásának folyamata



A fejlesztést segítő eszközök, rendelkezésre álló programozási minták



Nem funkcionális követelmények kielégítéséhez nyújtott szolgáltatások

Ezen szempontok méréséhez a kiválasztott keretrendszerekben kisebb feladatokat
valósítottam meg, amelyek segítségével egyrészt jobban összehasonlíthatóak az egyes
megoldások, másrészt nagyon jól szemlélteti a készítők hozzáállását egy megadott
problémához, amelyek adott esetben igen eltérőek is lehetnek.
A követelmények tárgyalása előtt egy rövid áttekintés keretében ismertetem az
adott szempont fontosságát és helyét az alkalmazásokon belül. Vizsgálódásom során
az egyes szempontok értékelésénél és körbejárásánál figyelembe veszem a
megvalósítás minőségét (amely többek között az áttekinthetőséget, későbbi
kibővíthetőséget és a robosztusságot foglalja magában) és a kapott eredményt. A
különböző

megoldások

megvalósításánál

minden

esetben

igyekeztem

a

keretrendszerek dokumentációinak ajánlásai alapján elkészíteni a programrészeket,
amivel a paradigmák közötti különbségek is megfigyelhetőek lesznek.
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A mérési szempontok meghatározása mellett a következő nagyobb problémát a
végső konklúzió levonása jelenti. Megállapítható-e egyértelmű győztes? Van olyan
keretrendszer, ami minden környezetben (legyen az vállalati vagy magánszemélyként
felhasznált) megállja a helyét? Természetesen a legegyszerűbb az lenne, ha minden
feladatra ugyanaz a keretrendszer kerülne ki győztesként az összehasonlításból. Előre
megsejtve a programkönyvtárak közötti különbségeket, a következő (végső)
kérdésekre keresem a választ a vizsgálódásaim során:


Melyik keretrendszer a legideálisabb kisméretű alkalmazások fejlesztésére?



Melyik keretrendszer állja meg leginkább a helyét vállalati környezetben,
vállalati igényeknek megfelelően?



Melyik keretrendszerben lehet a leggyorsabban webes alkalmazást építeni?

A szempontok közül természetesen a legtöbb minden kategóriában előnyös, de
mégis felfedezhetünk különbségeket bizonyos funkciók fontosságában. A kis méterű
alkalmazások fejlesztéséhez főleg a gyors beüzemelhetőség, a hatékonyság és az
egyszerűség a fontos. A vállalati környezetben a legfőképpen fontos a visszafelé
kompatibilitás, a keretrendszerhez nyújtott szolgáltatások, valamint a komoly
alkalmazások építéséhez a magas absztrakciós szint. Amennyiben pedig gyorsan
akarunk egy komolyabb alkalmazást készíteni, akkor a közösség által nyújtott
beépülők a legfontosabbak.
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4 Irodalmi áttekintés
4.1 A PHP nyelv rövid bemutatása
A PHP nyelv egy garázsprojektként indult 1995-ben. Fejlődése során folyamatosan
bővült újabb funkciókkal, és egyre szélesebb körben kezdték el használni és fejleszteni.
[5]
A mi szempontunkból az első fontos állomás a 4.0-ás verzió megjelenése. Ekkor
került bele a fordítóba az osztályok támogatása. Bár ezek az osztályok még kifejezetten
kevés funkcióval bírtak, ez volt az első lépés az objektumorientáltság felé. [6]
Bár a 4-es verzió már kezelte az objektumokat, ebben még nem lehetett komoly
keretrendszert építeni az interfészek, statikus metódusok és adattagok, és egyéb – az
objektumorientált programozás alapjainak tekinthető – eszközök nélkül. Az igazi
áttörést így az 5.0-ás verzió hozta, amivel a PHP a komoly programozási nyelvek közé
lépett elő. Ettől a verziótól kezdve már rendelkezésre álltak az objektumorientált
programozáshoz szükséges alapvető eszközök [7]. (Ezeket az eszközöket azért
tekintem alapvetőeknek, mert a többszörös öröklődést lehetővé tevő traits-ek csak az
5.4-es verzióban kerültek a nyelvbe.) Ezekkel az új eszközökkel (és az 5.1-es verzióban
megjelent PHP Data Object-tel) megnyílt az út a keretrendszerek előtt. Bár néhány
keretrendszer a 4.3-as PHP-val is visszafelé kompatibilis maradt, mégis ekkor
kezdődött a legtöbb ma elterjedt könyvtár fejlesztése.
A következő – és eddig egyben utolsó – nagy változást az 5.3-as verzió kiadása hozta
magával. Ahogyan a C nyelv után a C++-ban is, úgy a PHP-ban is egy nagy űrt töltött ki
a névterek támogatásának bevezetése. Ezzel az új nyelvi elemmel a keretrendszerek
„mesterséges” névterezésének lecserélésére nyílt lehetőség, aminek egy könnyebben
átlátható és könnyebben kezelhető kód lett az eredménye. Azon keretrendszerek,
amelyek az 5.3-as PHP kiadásával (többnyire a visszafelé kompatibilitás elhagyásával)
új főverziót adtak ki, nemcsak a névterek támogatását, hanem a függőség
befecskendezést (Dependency Injection [8]) is beépítették, ezzel tovább gazdagítva a
fejlesztők eszköztárát.
Mivel a névterek bevezetését csak néhány keretrendszer tette meg, így ez
kettéosztja az általam összehasonlított keretrendszereket. Ezekre a későbbi
fejezetekben mutatok példát.
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4.2 Keretrendszerek bemutatása
Ahogy láthattuk, a web dinamikus fejlődése magával hozta a szerveroldali (és
természetesen a kliens oldali) nyelvek fejlődését. Ma már túlzások nélkül
kijelenthetjük, hogy rengeteg PHP alapú keretrendszer áll a rendelkezésünkre egy
weboldal szerveroldali logikájának elkészítéséhez. Természetesen az összes
komolyabb keretrendszer bemutatása túlmutatna egy diplomamunka keretein, így a
négy legelterjedtebbet próbáltam meg kiválasztani. Választásom a Codeigniter,
Symfony, Yii és Zend Framework nevű keretrendszerekre esett, amelyek irányába az
elmúlt években mutatott érdeklődés alakulását az 1. ábrán figyelhetjük meg.
Jelmagyarázat:
 Zend Framework
 Yii
 Codeigniter
 Symfony

1. ábra: A tárgyalt 4 keretrendszer irányában mutatott érdeklődés 2006-tól napjainkig [9]

A keretrendszerek bemutatása előtt viszont ki kell térnünk az MVC (Model-ViewController) tervezési mintára [10], mivel az összes felsorolt keretrendszer erre épül.
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Modell

Nézet

Vezérlő

Felhasználó

2. ábra: Az MVC minta

Az MVC minta alapja a három réteg; a modell, a vezérlő és a megjelenítés
elkülönítése. A modell réteg végzi az adatbázissal való interakciókat és az adatok
(ideiglenes) tárolását. A vezérlőben foglal helyet a felhasználótól érkező input adatok
feldolgozását végző rész, illetve a modelltől származó adatokat – bizonyos szűrési
feltételeknek megfelelően – továbbítja a nézet réteghez. A nézet réteg felel az adatok
megjelenítéséért. A helyes megvalósításban a felhasználó csak a nézetből származó
felületet látja, a felhasználótól származó adatok pedig a vezérlőbe kerülnek. A
folyamatot jól szemlélteti a 2. ábra: a modell réteg az adatbázisból származó adatokat
a vezérlőnek adja át, amit az a nézet rétegnek továbbít. A nézetből származó adatok a
felhasználótól a vezérlőbe kerülnek vissza feldolgozásra, ahol az adatok ellenőrzése
után a modell rétegen keresztül az adatbázisban mentésre kerülnek. A jelenlegi webes
keretrendszerek mind ezt a mintát használják, ezért számunkra is fontos ennek
ismerete.

PHP alapú keretrendszerek összehasonlítása

9

4.2.1

A Codeigniter

A Codeigniter 2006-ban indult az Ellislab gondozásában. Az 1.0-ás verzióban a
mostanihoz nagyon hasonló volt a keretrendszer felépítése. A 2.0-ás verzióig a már
meglévő vázhoz csupán újabb általános könyvtárak (libraryk) és kisegítő
függvénykönyvtárak (helperek) kerültek be az alap könyvtárba. A 2.0-ás verzióval a
Codeigniter belső felépítése megváltozott, az elavult PHP 4-es verzió támogatás
megszűnt. Ezzel a verzióval sajnos a kezdeti dinamikus fejlődése is lelassult.
A dolgozatom írásának pillanatában a Codeigniter a 2.1.4-es verziónál tart. A
könyvtárában megtalálhatóak a legfontosabb műveletek elvégzését segítő osztályok. A
szokásos MVC mintán túl kisegítő függvények, harmadik féltől származó könyvtárak és
saját könyvtárak segítik a fejlesztést. Az adatbázis absztrakciós réteget az Active
Record nevű megoldással valósították meg. Továbbá támogatást ad a rendszer a 404es oldalak beállításához és az útválasztáshoz. A nyújtott szolgáltatások száma így
áttekintve igen széleskörű.
A Codeigniter vizsgálata során nagy segítséget nyújt majd a hivatalos dokumentáció,
ami példákkal illusztrálva, komponensenként mutatja be nekünk a keretrendszert.
[11]
4.2.2 A Symfony
A Symfony 1.0-ás verzióját – az általam vizsgált keretrendszerek között legkorábban
– 2005-ben adta ki a Sensiolabs. Az első verziók az 5.0-ás PHP verzióra épültek, amiből
viszont a lehető legtöbbet hozta ki a fejlesztő cég. Ezekben az adatbázis absztrakciós
réteget még a Propel nevű könyvtár szolgáltatta.
A Codeigniterhez képest a Symfony 2.0-ás verziójának kiadása sokkal nagyobb belső
változásokat hozott. A teljes keretrendszert újraírták, igénybe véve az akkor
legfrissebb 5.3-as PHP verzió szinte minden funkcióját. A keretrendszerbe bekerült a
névterek támogatása, amivel lehetővé tette a konfigurációs állományok annotációkon
keresztül történő megadását, leváltották az 1-es verziókban lévő adatbázis
absztrakciós réteget Doctrine-ra, valamint megjelent a Symfonyban egy teljesen új,
megjelenítést segítő scriptnyelv, a Twig. A keretrendszer jelenleg is dinamikusan
fejlődik, rendszeresen kerülnek bele új vagy egyszerűsített funkciók.
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A Symfony mostani arca egy robosztus, minél több szolgáltatást nyújtó
keretrendszeré, ami támaszkodik a köré szerveződött közösségre. A belső felépítése a
lehető legnagyobb mértékben moduláris, a funkciók könnyen kiterjeszthetőek vagy
felüldefiniálhatóak. A fontosabb belső modulok közé tartozik a Twig nevű sablonozó
nyelv, a Doctrine adatbázis absztrakciós réteg és a Swiftmailer nevű levelező modul.
További igen fontos jellemzője még a Symfonynak a Composer1 használata, amivel a
modulok közötti függőségek kezelését teszi automatizálttá. A Symfony jelenlegi
verziója 2.3.6.
A keretrendszer megismeréséhez a hivatalos dokumentáció teljes mértékben
elégségesnek bizonyul, ahol a Codeigniterhez hasonlóan példákkal illusztrálva le van
írva a belső működés. [12]
4.2.3 A Yii
A Yii 2008-ban indult. A fejlesztést a Yii Software cég vezeti. Mivel egy viszonylag
fiatal keretrendszerről van szó, így nem meglepő, hogy a Yii-nél még nem jött el a nagy
átalakulást jelentő végleges 2.0-ás verzió, bár már lassan várható ennek megjelenése,
amivel akár a többi keretrendszer elé léphet a PHP 5.4-es verziójának
megkövetelésével. Az eddigi fejlesztéseket megvizsgálva nem találhatunk nagyobb
változásokat (ami alól kivétel az 1.1-es verzió), inkább apró kiegészítéseket és
hibajavításokat.
A Yii megalkotásakor már figyeltek a modularizálhatóságra, így bár a keretrendszer
még nem része semmilyen függőségkezelő rendszernek, mégis könnyű új modulokkal
bővíteni, illetve a meglévőket kiterjeszteni és felüldefiniálni. A Yii egyik igen jellemző
modulja a Gii, amivel komplett programrészeket lehet generáltatni. A rendszer alapját
leginkább az azonnali használatba vehetőség jellemzi. Az adatbázis-kezelő réteget a
Codeigniterhez hasonlóan Active Recorddal valósították meg.
Munkám során itt is a hivatalos dokumentációra támaszkodva [13] valósítottam
meg a szokásos feladatokat. Ez szinte minden esetben elégséges volt, bár néha más
források után kellett nézzek.

1

Letölthető: http://getcomposer.org/
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4.2.4 A Zend Framework
A Zend Framework pályafutása 2007-ben indult a Zend Technologies fejlesztőinek
segítségével. A Zendre már a korai 1-es verziójú időkben is a kiemelkedően komoly
függvénykönyvtár volt jellemző. Az áttekinthetőséget mesterséges névterekkel
oldották meg, továbbá az időközben megjelent igény a modularizáltságra is beépült a
keretrendszerbe. A kezdetektől átgondolt felépítés ellenére viszont a Zend sem
kerülhette el a teljes átalakulást. A megújult 2.0-ás keretrendszer már natívan
támogatta a névtereket, illetve beépítette a függőség befecskendezést is. A 2.0-ás
átdolgozott kiadás a Symfony 2.0-ás változata után jelent meg (valószínűleg ennek
hatására, a kiadást megsürgetve), ami néhány verzióig nem volt olyan jól kidolgozott,
mint az 1.0-ás verzió.
A jelenlegi kiadás a Symfonyhoz hasonlóan a Composer függőség kezelő rendszert
használja, viszont nem tartalmaz annyi külső komponenst. A belső sablonozó motor (az
1-es verzióhoz hasonlóan) továbbra is PHP alapú, az adatbázis absztrakciós réteg a
Zend Technologies által fejlesztett modul (Zend/Db), akárcsak a Zend/Mail, ami a
levelek küldéséért felelős. A függvénykönyvtár mérete a többi keretrendszeréhez
képest hatalmas, szinte mindenhez van egy magas szintű könyvtári osztály. A belső
felépítés teljesen moduláris, ami könnyen kiterjeszthetővé teszi a Zendet. A Zend
legfrissebb letölthető stabil verziója a 2.2.5-ös.
Ehhez a keretrendszerhez is tartozik természetesen saját dokumentáció [14], ami
kiinduló pontot jelent nekünk a fejlesztésben. Sajnos ez sok esetben kevésnek bizonyul,
de erről bővebben a fejlesztői dokumentációk részletességét összehasonlító fejezetben
térek ki.
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4.3 Korábbi összehasonlító munkák
Diplomamunkám témájának kiválasztásakor nagymértékben

befolyásolt

a

hasonlóan kimerítő, PHP alapú keretrendszereket összehasonlító munkák hiánya. Bár
természetesen különböző szakmai oldalakon lehet találni ilyen összehasonlításokat, de
ezek többnyire csak két keretrendszert hasonlítanak össze, sokszor pedig nem eléggé
részletekbe menőek.
Az interneten fellelhető, a PHP alapú keretrendszereket összehasonlító munkák és
weboldalak között könnyen találunk olyat, ahol az egyes keretrendszereket az általuk
nyújtott szolgáltatások alapján tételesen összehasonlítják. Ilyen összehasonlító oldal a
PHP Frameworks [15], a SocialCompare PHP frameworks comparsion oldala [16], vagy
a BestWebFrameworks PHP alapú keretrendszerekről szóló összehasonlító oldala
[17], de természetesen ezeken felül is vannak még hasonlóak. A hivatkozott
összehasonlítások nem értékelik szövegesen a keretrendszereket, mindössze a
könyvtárakra jellemző paraméterek olvashatóak le gyorsan. Ha csak gyorsan néhány
adott funkció alapján keresünk közöttük, akkor egy ilyen oldal is elégséges lehet.
Találhatunk még rövidebb szöveges értékeléseket adó blogbejegyzéseket is, de
sajnos ezek sem szolgálnak mélyreható elemzéseket. Előfordul ezek között olyan
összehasonlítás, ami általános szemszögből közelíti meg a keretrendszereket (ilyen
összehasonlítás olvasható például a Scriptiny oldalon [18]), de találhatunk
specifikusabb összehasonlításokat is, amilyen például a keretrendszereket sebesség
alapján összehasonlító Systemarchitect [19]. A tökéletes és univerzális keretrendszert
természetesen ezek az oldalak sem neveznek meg, mindössze egy szempont alapján
rangsorolják őket, vagy a főbb funkciókat és hátrányokat kiemelve, egy bekezdés
keretein belül mutatják be őket.
Megemlítenék még egy 2013-as diplomamunkát is, melyben a Yii keretrendszer
került összehasonlításra két Java alapú webes környezetre szánt keretrendszerrel. [20]
Ebben az összehasonlításban a Yii mindkét Java alapú keretrendszert felülmúlta.
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5 A példaprogramok bemutatása
A problémaleírásnak megfelelően minden keretrendszerben megvalósítottam a
webes

környezetben

leggyakrabban

előforduló

követelményeket,

amelyek

segítségével szemléltetni tudom a keretrendszerek közötti különbségeket. Ezen
példaprogramok megvalósítása olyan tekintetben is előnyös volt, hogy így
találkozhattam a szokásos felmerülő hibákkal és hibalehetőségekkel, amelyek tovább
alakítják majd a végső konklúziót.
Néhány esetben a feladat túlmutatott a keretrendszerek által nyújtott
szolgáltatásokon, ekkor a kitűzött feladatokat az adott keretrendszerhez készített
külső beépülők segítségével valósítottam meg. Az ilyen beépülők használatát
természetesen az összehasonlításoknál is említeni fogom.
A példaprogramok kizárólag a belső megvalósítások közötti különbségek
szemléltetésére készültek, így a böngészőben megjelenő felület (ami már nem tartozik
szorosan a diplomamunkám témájához) megjelenésén az egyszerűség és a közös forma
elérése volt a fő cél.
A minden keretrendszerben megvalósított példaprogramok a dolgozathoz mellékelt
lemezen megtalálhatóak.
A teljes bemutatáshoz és a jellemző funkciók bemutatásához a következő szokásos
feladatok kerültek megvalósításra a példaprogramokban:
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5.1

A CRUD (Create-Read-Update-Delete) műveletek megvalósítása

Legyen szó egy blogról, egy híroldalról vagy akár egy szolgáltató weboldaláról,
minden dinamikus tartalom kezelésének alapja a webes alkalmazás hátterében futó
adatbázis-kezelő tábláihoz tartozó adatainak karbantartása. Ebben a feladatrészben
egy kisméretű, cikkeket tartalmazó adattáblán végzek műveleteket a keretrendszerek
adatbázis-absztrakciós rétegének segítségével. Az adattábla mezői úgy kerültek
kiválasztásra, hogy minél többfajta adattípus legyen fellelhető benne. Ennek
megfelelően az adattábla sémája a következő lett:

3. ábra: Az Articles adattábla

Az adattáblában található egy rövid szöveges mező a cikk címének, egy nagyobb
szöveges mező a tartalom eltárolására, egy értékelés mező, ahol egy 1 és 5 közötti
számmal kerül a cikk minősítésre, végül egy dátum típusú mező, amiben a cikk
létrehozásának időpontja kerül eltárolásra. A cikkek egyedi azonosítására a
szokásoknak megfelelően egy automatikusan növekvő elsődleges kulcs is található a
táblában.
Adatbázis-kezelő alkalmazásnak a MySQL nevű relációs adatbázis-kezelő szoftvert
választottam. Bár az utóbbi időben egyre népszerűbbek a dokumentum alapú NoSQL
adatbázis-kezelő szoftverek (melyek közül mindenképpen érdemes megemlíteni a
MongoDB-t), ma még mindig a MySQL a legnépszerűbb [21] (a rangsorban első helyet
elfoglaló Oracle adatbázis-kezelő rendszer inkább csak a nagyvállalatoknál elterjedt, a
tárhely szolgáltatónál legtöbb esetben MySQL áll rendelkezésre).
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Az adatokon a szokásos négy lehetséges művelet került megvalósításra: új sor
beszúrása, sor(ok) lekérdezése, egy sor módosítása, illetve egy sor törlése. A beszúrás
és a módosítás hasonlósága miatt (ugyanaz a megjelenő felület, csak a végső művelet
és a kezdeti adatok térnek el) ez a két művelet azonos akcióban került elkészítésre.
A megadott műveletekre feltételek is vonatkoznak – ahogy az az ilyen esetekben
megszokott. Az adatsoroknak a következő megszorításokat kell kielégíteniük:


A cím megadása kötelező, a cím maximális hossza 20 karakter



A cikk tartalmának megadása kötelező, a minimális szöveghossz 10 karakter



Az értékelés megadása kötelező



A létrehozás dátumának megadása kötelező

Ezekkel a feltételekkel a feladat ezen részének specifikálása be is fejeződött.
Vizsgálhattuk volna még idegen kulcsos táblák létrehozását is, és az ezek közötti
kapcsolatok kezelését is, de akkor már elveszne az egyszerűség és a keretrendszerek
közötti különbségek könnyű átláthatósága, ezért döntöttem az egyszerűbb megoldás
mellett.

5.2 Az e-mail küldés megvalósítása
A legtöbb oldalon már megtalálható a hírlevélre feliratkozás lehetősége, illetve
szinte minden esetben megkövetelnek a honlapok a regisztrációkor egy e-mail címet,
amit aztán később kapcsolattartásra vagy értesítésre tudnak felhasználni. Legyen szó
akár rendszeres e-mail küldésről (például napi értesítők, kivonatok küldése) vagy csak
alkalmi üzenet küldésről (negyedéves hírlevelek), az egyszerű üzenetküldés minden
webes alkalmazásban felmerülő igény. Ennek megfelelően a példaprogramban is
helyet kapott ez a funkció.
A példában minden keretrendszer egy előre beégetett e-mail címről egy szintén
előre megadott e-mail címre fog üzenetet küldeni fix tartalommal. Az előző fejezetben
ismertetett adatbázis műveletek segítségével természetesen létre lehetne hozni egy
komplex kapcsolattartó modult, de ekkor ugyancsak elveszne ennek a fejezetnek a
lényege a megfelelő szintű absztrakció mögött.
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5.3

A naplózás

Ahogyan egyre több adatunkat tároljuk manapság távoli kiszolgálókon, úgy egyre
fontosabb ezen adatok pontos nyomon követése is. Legyen szó akár egy külső
behatolásról vagy akár egy programhibából fakadó (akár anyagi) kárról, minden
esetben fontos az események utólagos visszakövetése. Ezt az igényt elégíti ki a
naplózás, aminek a segítségével mentésre kerül minden kulcsművelet fájlba,
adatbázisba vagy egyéb helyre, ahonnan később ezek kiolvashatóak. A naplózást a
keretrendszerek automatikusan is végezhetik a tipikus helytelen műveleteket rögzítve
(például egy nem létező oldal meglátogatása vagy egy ismeretlen eredetű hiba
környezetének leírása), de ami még fontosabb, hogy a programozók elhelyezhetnek
külön utasításokat is egyedi üzenetekkel.
Ennek megfelelően a példaalkalmazás Naplózás menüpontja alatt, a keretrendszer
által nyújtott összes hibaszintet felhasználva, egy egyszerű szöveges üzenet kerül a
naplófájlokba.

A hibaszinttel a hiba súlyosságát lehet beállítani minden hibára
külön-külön. A szintek megfelelő használata esetén az üzenetek
szűrését könnyen el lehet végezni, hogy csak a releváns bejegyzések
jelenjenek meg, továbbá növelni lehet a hatékonyságot a felesleges (de
fejlesztési időben hasznos) hibaszintek figyelmen kívül hagyásával.

PHP alapú keretrendszerek összehasonlítása

17

5.4 A fordítás
Az interneten keresztül a világ szinte bármely pontjáról elérhető a tartalom, amit
készítünk. Sok nagyobb vállalat kifejezetten olyan webes alkalmazásokat készít,
amelyek aztán minél szélesebb körben elterjednek, ezzel szolgáltatva minél nagyobb
bevételt. Az ilyen alkalmazásoknál viszont kulcsfontosságú, hogy minél több emberhez
jussanak el, azaz minél több olyan látogató is tudja használni a weboldalt, aki
másmilyen nyelvet beszél. Ez az igény eredményezi a többnyelvű oldalak elkészítését,
ezzel helyet követelve a példaalkalmazásomban.
Ebben a feladatrészben egy egyszerű szöveget fordít le minden keretrendszer egy
megadott nyelvre, amely jelen alkalmazásban a magyar lesz. A fordítás irányába
támasztott egyetlen követelmény a fordított kulcs-érték párok (ahol a kulcs a fordítani
kívánt szöveg, az érték az adott nyelvre fordított szöveg) különálló fájlban tárolása,
amely aztán később könnyen bővíthető majd további nyelvekkel (jellemzően újabb,
hasonló struktúrájú fájlok létrehozásával). A példaalkalmazásban a többfajta nyelvi fájl
támogatását nem valósítottam meg, mivel ennek támogatottsága keretrendszerenként
igen eltérő lehet, de az összehasonlításban természetesen kitérek a támogatott
fájlformátumok sokszínűségére.

5.5 A munkamenet
Manapság már minden weboldalon kulcsfontosságú a weboldalra látogató
felhasználók

nyomon

követése.

Ez

nem

feltétlenül

a

bejelentkeztetésre/kijelentkeztetésre korlátozódik, mivel egyre fontosabb szerepe van
a webanalitikának is [22], ahol viszont a kijelentkezett vagy még be nem jelentkezett
felhasználók szokásait is nyomon szeretnénk követni.
Dolgozatomban a webanalitikával nem kívánok foglalkozni, viszont a webanalitikát
lehetővé tevő munkamenetek kezelése (aminek a használati köre természetesen nem
korlátozódik csak a webanalitikára) egy fontos szempont a keretrendszerek
összehasonlításában. A munkamenetek egyszerű kezelése lehetővé teszi komplex
adatstruktúrák és nagy mennyiségű adat könnyű kezelését.
A példaprogramban az egyszerűség megtartása érdekében az ilyen bonyolult
adatstruktúrák tárolását nem szemléltetem, inkább egy módosítható tartalmú
szöveges adatot tárolok a felhasználó munkamenetében.
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5.6 A REST
Ahogyan azt már korábban említettem, egyre több alkalmazás kerül a webre, ahol
aztán több platformról vehetők igénybe az általuk nyújtott szolgáltatások, ezzel egyre
több információ érhető el az interneten keresztül. Ezek az információk egyre több
esetben nem csak emberi, hanem gépi felhasználásra is kerülnek, amely során egy vagy
több adathalmazt feldolgozva egy új szolgáltatás jön létre. Gépi felhasználásra
természetesen nem az emberek által használt felület kerül, hiszen ez tele van
redundáns, nem releváns és sokszor nehezen feldolgozható (például képek, videók)
adatokkal. Erre megoldásként jöttek létre a webszolgáltatások, amelyek egy
meghatározott API-n (Application Programming Interface) keresztül zajlanak. Ezek
jelenleg a legtöbb esetben REST (Representational State Transfer) architektúrát
alkalmaznak, de igen népszerű még a SOAP (Simple Object Access Protocol) protokoll
is. Mivel a legnépszerűbb ezek között a REST, így most én is ezt fogom bemutatni a
példaalkalmazásomban. [23]
Az információ-szolgáltatásnak megfelelően egy REST felületet készítettem el,
amelyen keresztül más kliensek fel tudják használni az általam nyújtott szolgáltatást,
ami jelen esetben a CRUD műveletekben létrejövő/módosuló hírek. Az alkalmazásom
képes az adatbázisában tárolt hírek kilistáztatására, illetve egy adott azonosítójú hír
adatainak megjelenítésére, ezzel lehetővé téve a hírek gépi felhasználását. Az
egyszerűség megtartása érdekében csak információt tud a felület szolgáltatni, a RESTre jellemző létrehozás, módosítás és törlés műveletek nem kerültek megvalósításra
(hiszen ezek nagyon hasonlóak lennének a CRUD műveleteknél bemutatottakhoz).
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5.7

A felhasználó kezelés

A példaalkalmazásom utolsó fontos funkciója a felhasználó kezelés. Azon oldalaknál,
ahol fontos a felhasználók visszajelzése, közösséget akarnak létrehozni, vagy csak
személyre szabott szolgáltatást nyújtanak, mindenképpen szükséges egy felhasználó
kezelő modul megvalósítása. A felhasználó kezelés egy igen komoly feladat, ami
magába foglalja a regisztrációt, a bejelentkezést (authentikáció), a felhasználói fiók
aktiválását (amely során a szolgáltató egy e-mail kiküldésével megbizonyosodhat a
megadott kapcsolattartó e-mail cím valódiságáról), az elfelejtett jelszó ismételt
megadását, a felhasználók adatainak kezelését (mind a felhasználók szemszögéből,
mind adminisztrációs szemszögből), valamint az authorizációt (mely során a
felhasználókhoz rendelt jogosultsági körök kerülnek ellenőrzésre). Ahogyan a
felsorolásból is látható, ez egy olyan kiterjedésű probléma, amely önmagában is
elégséges lehet egy hasonló dolgozathoz, ezért én csak érintőlegesen tárgyalom a
témát, amivel be tudom mutatni a keretrendszerek közötti különbségeket.
A különbségek feltárásához az előbbiekben felsoroltakból csak a legfontosabbakat
építettem be, ezzel egy minimális, de reprezentatív bemutatást lehetővé téve. A
megvalósított komponensek:


Regisztráció



Bejelentkezés/Kijelentkezés



Authorizáció

Az authorizáció szemléltetéséhez egy olyan oldal került megvalósításra minden
keretrendszerben, amit csak belépett felhasználók láthatnak, a vendég felhasználók
nem.
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6 A keretrendszerek összehasonlítása a példaprogramok
segítségével
Az összehasonlításban a korábban elkészített példaprogramok segítségével fogom
szövegesen értékelni az egyes keretrendszerek megoldásait az egyes szempontok
alapján. Az összehasonlítás után az összegyűjtött információt összegzem, melynek
végén megválaszolom a problémaleírásban felvetett kérdéseket, majd rangsorolom a
korábban megadott keretrendszereket azok felhasználási területei alapján.
A szempontok végső meghatározásánál minden – a keretrendszerekre jellemző –
paramétert igyekeztem számításba venni, így található ezek között funkcionális
követelményeket elemző vizsgálat, illetve nem funkcionálisakat elemző is. A
funkcionális követelményekhez a példaprogramok segítséget nyújtanak, a nem
funkcionálisak vizsgálatához pedig a példaprogramokon fogok méréseket végezni.
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6.1 Telepítés, a Hello World oldal életre keltése
Az összehasonlítások első szempontjában a keretrendszerek feltelepítését
vizsgálom meg közelebbről. A folyamatban letöltöttem a keretrendszert, majd egy
olyan üres kezdeti alkalmazást készítettem el, aminek az összes funkciója (amennyiben
van) alapértelmezetten lett beállítva. Ez keretrendszerenként eltérő, de erre
többségében nincs is szükségünk, hiszen valami egyedit készítünk el a segítségével.
Az összehasonlítást a Codeigniterrel kezdem. A Codeigniter beüzemeléséhez le kell
tölteni a hivatalos weboldalról2 a tömörített formában terjesztett keretrendszert és a
kezdeti alkalmazást. A csomagolt állományok kicsomagolása után még egy
konfigurációs

állomány

módosítására

van

szükség:

az

application/config/config.php fájlban a base_url változót kell beállítani,
amire az URL (Uniform Resource Locator) generáláshoz van szükség. A beállítás után
a böngészőben meg is jelenik a Codeigniter üdvözlő képernyője.

4. ábra: A Codeigniter üdvözlő oldala

Ahogy az fentebb látható a Codeignitert kifejezetten könnyű telepíteni, semmi
különleges feltétel nem szükséges hozzá. Az egyetlen kényelmetlen pont benne a
base_url megadása, aminek mindig az adott URL-re kell mutatnia, ahol a honlap
megjelenik. Ezzel sajnos a hordozhatóság csökken, a fejlesztés végeztével az elkészült
alkalmazásban ennek a változónak az átírása szükséges, továbbá több domain alatt
nem képes ugyanaz a Codeigniter alkalmazás működni.

2

Hivatalos weboldal: http://ellislab.com/codeigniter
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A Codeigniter után vegyük szemügyre a Symfony telepítését. Meglepő módon a
telepítésre több mód is rendelkezésünkre áll. A legegyszerűbb mód, hogy egy
tömörített csomagban minden szükséges fájlt letöltünk. Ez akkor jöhet jól, ha a
fejlesztői gépen nem áll rendelkezésre PHP fordító (bár ez Symfonys projektnél
kifejezetten hátrány, mivel rengeteg konzolos utasítás áll rendelkezésre a
kódgeneráláshoz és egyéb feladatokhoz, de erről részletesebben később), de ekkor az
előre összeállított vendor könyvtárban elavult csomagok lehetnek. Ezen okokból a
Symfony a Composerrel való telepítést javasolja. A telepítés Composerrel sem
bonyolultabb, viszont szükséges hozzá konzolból futtatható PHP fordító és a Git
verziókezelő program. A telepítés ily módon két paranccsal végezhető el:
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
$ php composer.phar create-project symfony/framework-standardedition proofs

A Composer automatikusan létrehozza a projektet, majd letölti a függőségeket.
A telepítés után (amely történjen bármely forrásból) ajánlott lefuttatni a
követelményeket ellenőrző scriptet, amit parancssorból is és böngészőből is el lehet
végezni. Ezt javasolt a böngészőből elvégezni, mivel a parancssori PHP-ra más
konfigurációs állomány vonatkozik, mint a böngészőben megjelenítettre (így egyes
modulok működése eltérő lehet).

5. ábra: A Symfony Hello World! oldala

PHP alapú keretrendszerek összehasonlítása

23

A telepítés után néhány mintaoldalt tekinthetünk meg a böngészőben, amik előre
telepítetten a Symfonyval együtt érkeznek. Ezekből a klasszikus „Hello World” oldal
látható a 5. ábraán. A telepítés a Symfony esetében kifejezetten rugalmas, a csomagolt
állomány telepítéséhez szinte semmi nem szükséges hozzá (bár ekkor elavult lehet a
keretrendszer néhány komponense), amíg a Composerrel végzett telepítéskor minden
a legfrissebb csomagokból kerül összeállításra, ellenben szükséges hozzá konzolos
PHP, valamint a Git nevű szoftver, amivel a Composer közvetlenül a verziókezelőről
töltheti le a keretrendszert.
A Yii telepítése a régi Zend 1.x verziójához hasonlít. Legelőször a tömörített
keretrendszert kell letölteni és kicsomagolni. A kicsomagolást követően javasolt a
követelmények ellenőrzése (mint a Symfony esetében), amire a Yii is ad egy
böngészőben megjelenő felületet. A kiinduló alkalmazás elkészítéséhez viszont minden
esetben szükséges a konzolos PHP, mivel ezt a yiic eszköz segítségével tehetjük csak
meg, a következő paranccsal:
$ framework/yiic webapp proofs

6. ábra: A Yii kezdőoldala
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A telepítés után a böngészőben az 6. ábraán látható kezdőképernyő jelenik meg a Yii
esetében. Ez a többi keretrendszeréhez képest kifejezetten komplex: a statikus
oldalakon kívül egy kapcsolat menüpont és egy minta bejelentkezés menüpont is
szerepel, habár ez viszont már csak felület, vezérlő logika sajnos nincs mögötte. A minta
oldalakkal a sablonozó komponens is beállításra kerül, valamint stílusokat is kapunk a
keretrendszerrel. Ez a sokszínű mintaalkalmazás előnyös, hiszen már önmagában
segíti az újonnan becsatlakozókat a keretrendszer megismerésében, viszont a kevésbé
moduláris felépítés miatt a kezdeti átalakítások több időt vesznek igénybe
(amennyiben nem a Yii alapértelmezett sablonját és megjelenését szeretnénk
használni).
A Zend Framework telepítése a Symfonyhoz hasonlóan több módon lehetséges. A
keretrendszernek van csomagolt változata, amit letöltve és kicsomagolva azonnal
használatba is lehet venni, viszont ez a verzió nem tartalmaz semmilyen
mintaalkalmazást, csak a könyvtárakat. További lehetőségként használhatunk
Composert (ekkor megadható külön-külön, hogy melyik modul kerüljön a letöltött
könyvtárba) vagy Pyrust (ami egy másik függőség kezelő program). Ezek segítségével
a kiinduló függvénykönyvtár teljes mértékben testreszabható. Mindenképp
megemlítendő a Phpcloudba való telepítés, amit még felajánl a Zend Framework. A
felhő segítségével könnyen és gyorsan tudunk új projektet létrehozni és futtatni. Ami
viszont minket érdekel az a Skeleton Application, azaz a csontváz alkalmazás. Ezt a
Github3 portálról lehet letölteni zip formátumban, vagy a Git nevű program
segítségével. A csontváz ekkor még csak a példaalkalmazást tartalmazza, a
keretrendszert nem, így azt Composerrel külön le kell tölteni:
$ git clone
git://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication.git
$ cd ZendSkeletonApplication
$ php composer.phar install

3

https://github.com/
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7. ábra: A Zend Framework kezdőoldala

A telepítés után a böngészőben már megnézhetjük a Zend üdvözlő képernyőjét. Bár
a kiinduló alkalmazás egyszerűnek tűnik, mégis sok beállítást tartalmaz, többek között
testre szabott 404-es oldalt és fordítást igen sok nyelvhez. A Zend kezdeti alkalmazása
jó kiindulási pontnak, amiből az alapvető szolgáltatásokat felhasználhatjuk a későbbi
fejlesztésekhez, a kódban megvalósítottak pedig segítséget nyújtanak a hasonló
funkciók elkészítésében.
Összegzésül elmondható, hogy a Yii kivételével mindegyik keretrendszer telepíthető
konzol hiányában. A Zend és a Symfony igen komoly mértékben testre szabható,
meghatározhatjuk, mely modulok kerüljenek telepítésre és mely modulok ne
kerüljenek a rendszerbe (esetlegesen lassítva azt). A Symfony és Yii követelmény
ellenőrző scriptjei további segítséget nyújthatnak első telepítéskor, amivel hosszú
órákat tudunk megspórolni egy-egy hiba kijavításában.

Codeigniter
Symfony
Yii
Zend Framework

Konzol
szükségessége a
telepítéshez





Testreszabható
keretrendszer

Követelményeket
ellenőrző script











1. táblázat: a telepítéshez nyújtott szolgáltatások összefoglalása
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6.2 A fejlesztői dokumentáció részletessége
Ebben a részben a telepítésnél is fontosabb fejlesztői dokumentációt nézzük át. Az
áttekinthető és jól kereshető, minden részletre kiterjedő, példakódokkal tűzdelt
dokumentáció nagyon fontos szerephez jut a fejlesztés során, így ezek a szempontok
kerülnek górcső alá ebben a fejezetben. A felépítés kapcsán az áttekinthetőséget és
minden dokumentációs oldal egyszerű elérését várom el. A dokumentációnak
tartalmaznia kell a rendszer szintű elemek minél teljesebb leírását (az együttműködő
osztályok használatát) és az egyes osztályok részletes működését egyaránt. A
példakódok irányába az elvárás a minél több szemléltető kód és persze a könnyű
érthetőség.
A Codeigniter esetében egy nagyon kellemes felépítésű dokumentációval
találkozunk. Egy legördülő fülön külön csoportban helyezkednek el a funkciók és az
osztályok dokumentációi, ezzel lehetőségünk van a rendszer működését és használatát
megismerni, vagy csak egy adott osztály részletes funkciólistáját megtekinteni. A
dokumentáció felépítése inkább egy referenciához hasonlít, ami az információ gyors
megtalálását teszi lehetővé. Példakódok tekintetében sem szenved hiányt a
Codeigniter, szinte minden funkcióra található 1-2 sor példakód.
A Symfonyban a dokumentáció több különálló részből épül fel. A Symfonyval
ismerkedő programozóknak a könyvet (The Book) ajánlott elolvasni, amiben sorban,
rendszer szinten van a keretrendszer működése elmagyarázva. A második rész a
szakácskönyv (The Cookbook), ami már azoknak készült, akik a könyvet elolvasták, de
néhány tipikus problémába botlottak. Ennek megfelelően a szakácskönyv kérdésválasz felépítésű. A harmadik rész egy lépés a referencia felé. Itt a kiinduló pontot a
komponens jelenti, amivel valamilyen műveletet akarunk végezni, majd a komponenst
kiválasztva a könyvhöz hasonló módon, példákkal van leírva a komponens működése,
bár ezt még mindig nem referencia szinten teszi meg. Az utolsó részben található a
tényleges referencia. Itt már a funkciók minden paraméterezhetősége meg van adva. A
dokumentáció igen részletes, a hangsúly inkább a keretrendszer megértésére
helyeződik az alacsony szintű dokumentáció helyett.
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A Symfony esetében is igencsak példakód orientáltan van elkészítve a
dokumentáció. Külön kiemelendő, hogy ahol több megvalósítás is lehetséges (például
sablonozásnál Twig vagy PHP segítségével, vagy konfigurációk megadása YAML (YAML
Ain't Markup Language), XML (Extensible Markup Language), PHP vagy Annotáció
segítségével) ott több lehetséges módon is meg van ez adva. Ugyanakkor ebben a
megvalósításban bosszantó, hogy néhány esetben nincs minden lehetőség megadva,
amit így külön helyekről kell összegyűjteni. Ilyen hiányosságra példa az útválasztó
(router) beállítása, aminél nincs az annotációra példakód.
A Yiihez a Symfony esetén készített könyvhöz hasonló dokumentáció áll
rendelkezésre, de kicsit kevesebb példakóddal. A dokumentációban sorban ismerhető
meg a Yii összes modulja és azok használata. Ez a dokumentáció első ránézésre igen
kevésnek tűnik, de ennek oka a keretrendszer méretére vezethető vissza, nem a
dokumentáció elhanyagolására. A funkciók részletes leírása így megtalálható a „The
definitive guide to Yii” [13] dokumentációban. Példakódok tekintetében az elvárt
szintet hozza, de nem olyan bőkezű, mint például a Codeigniter. A funkciók alacsony
szintű dokumentálására API dokumentációt tudunk online böngészni.
A Zend Framework dokumentációja sajnos inkább ellentéte a Yiinek. Elsőre nagy
mennyiségűnek tűnik és egy-egy oldalt böngészve rengeteg példakód található a
működés egyes részeinek leírására, de ezek a dokumentációs oldalak a legtöbb esetben
csak karcolják a keretrendszer tudásának felszínét.
A dokumentáció két részből épül fel. Az első egy példaalkalmazáson keresztül a
keretrendszer belső felépítésének és használatának bemutatása. Itt megismerhető a
tipikus feladatok elvégzésének folyamata. Erre a részre (a Symfonyval ellentétben) a
legjellemzőbb, hogy bár a bemutatott példaalkalmazás elkészül, a leírás nem terjed ki
az alternatív felhasználásokra még érintőlegesen sem, így nem derül fény két kevésbé
használt, de együttműködésre képes komponens működésére. Ennek a résznek még
további negatív jellemzője az elavultság, sajnos találkoztam olyan kóddal, ami a
későbbi verziókban egyszerűsítésre került, de ez innen nem derült ki. A második rész
a referencia, ahol a különálló modulok bemutatása történik. Erre a részre is az
összecsapottság jellemző. A komponensek funkcióinak leírása közel sem teljes körű,
egy vagy két funkció bemutatásra kerül, de jellemzően nincs minden lehetőség
ismertetve, ezzel megnehezítve a fejlesztést. A komponens dokumentáció hiányára a
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fordítást végző internacionalizációs modult tudom felhozni, ahol bár fel vannak sorolva
a támogatott formátumok, de ezek megadása konfigurációs állomány segítségével már
nincs kifejtve, valamint a fájlok belső felépítése (array és ini esetén) sincs részletezve.
Összefoglalva tehát a fejezet tanulságait, a legjobb dokumentációt a Codeigniter
mondhatja magáénak, ami részletes, sok példát tartalmaz és gyorsan kereshető. A
következő helyen a Yii és a Symfony helyezkedik el amiatt, mert a Yiiben az
áttekinthetőség, a Symfonyban az egyes megvalósítások példakódjai hiányoztak. Az
abszolút utolsó helyre a Zend csúszott, ahol az áttekinthetőségen és a megfelelő
mennyiségű példakódon kívül nem nagyon tudok további előnyöket felsorolni.

6.3 A keretrendszerek belső felépítése
A

keretrendszerek

belső

felépítését

a

Pdepend4

és

a

PHPMD5

nevű

bonyolultságelemző programmal vizsgálom át, majd a mérési eredményeket
megvizsgálva vonok le következtetéseket.
Az első elemzést a Pdepend programmal végzem el. Ennek három kimenete van: egy
részletes elemzés, illetve két diagram, amely egy-egy összefoglalást közöl a belső
felépítésről. A vizsgálatban a részletes elemzést nem fogom közelebbről elemezni,
mivel az itt található adatok mennyisége túlmutat a fejezetre szánt részletességen. A
két diagramon található szemléletes adatokat viszont figyelembe veszem.
A Pdepend első diagramja az abszrakció-instabilitás diagram, melyre egy példa a 8.
ábraán látható.

4
5

Letölthető: http://pdepend.org/
Letölthető: http://phpmd.org/
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8. ábra: A Pdepend példa absztrakció-instabilitás diagramja

Az elemző megvizsgálja a kódot, majd az osztályok, interfészek és függőségek
alapján megállapítja a kódhoz tartozó absztrakciót és instabilitást. A diagram
függőleges tengelyén az instabilitás látható, a vízszintes tengelyen pedig az absztrakció.
A diagramon megjelenő gömbök az elemzett alkalmazás csomagjait jelentik. Két
optimális pontja van a diagramterületnek, az egyik a (0, 1), a másik az (1, 0). Az első
pont absztrakció nélkül maximális instabilitást jelent. Ez azért optimális pontja egy
csomagnak, mert ha absztrakció nélkül lenne stabilitás, akkor a programkomponens
nem lenne bővíthető és újra felhasználható egyéb alkalmazásokban, azaz újra meg kéne
írni, ha módosított működést szeretnénk elérni. A második optimális pont a minimális
instabilitás és maximális absztrakció. Ekkor a csomagok egyes részeinek működése
nem változtatható meg, viszont az absztrakció segítségével minden komponens
cserélhető, így garantálva van a teljes rugalmasság. Mivel egy optimális alkalmazás
nem csak a két véglet között létezhet, így a két optimális pont között a megjelölt átló is
optimálisnak számít. Az átlón elhelyezkedő csomagok (zöld színű gömbök) így
megfelelőek lesznek. A narancssárga gömbök az optimálistól távolabb álló csomagokat
jelentik. [24]
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A második diagram az elemzett kódról mutat áttekintő adatokat, amelynek így a
neve áttekintési piramis. A piramis felépítéséhez tekintsük az alábbi ábrát:

9. ábra: A pdepend minta áttekintési piramisa

A világosszürke területen a mérettel és komplexitással kapcsolatos mutatókat
láthatjuk, a narancssárga területen az öröklődéssel kapcsolatosakat, a sötétszürke
területen pedig a programegységek közötti kapcsolatokat. A rövidítések a következő
metrikákat jelentik:


Méret és komplexitás:
o NOP: csomagok száma
o NOC: osztályok száma
o NOM: metódusok száma
o LOC: kódsorok száma (az üres és dokumentációs sorokat nem
számítva)
o CYCLO: ciklomatikus komplexitás



Kapcsolatok:
o CALLS: különböző függvény- és metódushívások
o FANOUT: osztályok és interfészek által hivatkozott típusok



Öröklődés
o ANDC: származtatott osztályok száma az összes osztály számához
képest (ahol a 0.5-ös érték jelentése, hogy minden 2. osztály
valamelyik másikból származik)
o AHH: átlagos hierarchia magasság
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Ezek a rövidítésekkel ellátott mérőszámok a piramis közepéhez közel helyezkednek
el, a piramis szélén látható számok az ábrán látható módon a mérőszámok hányadosai,
tehát a kód méretétől függetlenül értendő mérőszámok. Az arányszámok mögötti
színezés az előre meghatározott küszöbszámok alapján a következőképp alakulhat:


Szürke: az arány alacsony



Zöld: az arány átlagos



Narancssárga: az arány magas

Ezekkel a számadatokkal így egy gyors jellemzést tudunk adni a kód méretéről és
belső komplexitásáról. [25]
Az elemzéshez használt másik eszköz, a PHPMD segítségével a kódméretet és a kód
kialakítását fogom vizsgálni. [26] Mivel ez az eszköz a konkrét problémákat jeleníti
meg, így az előző elemzéssel együtt a kódméretre nézett problémák számát fogom
vizsgálni, az elemzés által mutatott konkrét hibákat nem.
Az elemzést a Codeigniter keretrendszerrel kezdem. Itt a Pdepend két diagramja a
következőképp alakult:

10. ábra: A Codeigniter absztrakció-instabilitás diagramja
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11. ábra: A Codeigniter áttekintési piramisa

Ahogy látható az első diagramon, a kódban szinte nem található absztrakció, a
keretrendszerben a rugalmasság minden esetben valamilyen szintű instabilitás
bevezetésével lett megoldva. A kisegítő függvények és a Codeigniter magja teljesen
merev, működése nem változtatható meg. A legoptimálisabb csomag pedig az adatbázis
absztrakciós réteghez kapcsolódik. Ezek alapján látható, hogy a Codeigniter kialakítása
inkább lapos kialakítású, azaz az osztályok között szinte nincs öröklődés.
A második diagramon az első megerősítését láthatjuk. A keretrendszer egészére
jellemző a kis méret, kevés csomag és osztály található benne, viszont az osztályokba
az optimálisnál több metódus foglal helyet, illetve a metódusok mérete is magasabb az
optimálisnál. A számadatokat tovább vizsgálva következtethetünk a kisméretű
komplexitásból a könnyű tanulhatóságra, viszont a kódméretből fakadóan a funkciók
listája sem lehet olyan nagy, mint a többi keretrendszerben.
A PHPMD elemzését megvizsgálva 334 probléma fedezhető fel, ami a később látható
keretrendszerekhez képest viszonylag magas szám.
A Codeigniter után vegyük szemügyre a Symfony keretrendszerét. Bár a Symfonyt
vizsgálhattam volna különálló csomagként is, de ehelyett inkább a keretrendszer mellé
javasolt csomagokkal együtt vizsgáltam, amik a legtöbb alkalmazásban ugyanúgy
felhasználásra és használatra kerülnek.
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12. ábra A Symfony absztrakció-instabilitás diagramja

13. ábra: A Symfony áttekintési piramisa

A Symfony absztrakció-instabilitási diagramján az első, ami feltűnik, az a csomagok
magas száma. A Codeigniter 6 csomagjával szemben a Synfonyban összesen 944
található, amik viszont igen nagy szórást mutatnak a diagramon. Bár sok csomag az
optimális egyenesen helyezkedik el, néhány csomag felette, ami túlzott instabilitásról
árulkodik. A további következtetések levonása előtt nézzük meg az áttekintési
piramist.
A piramisból azonnal leolvasható a keretrendszer elképesztő mérete, ami több mint
350 ezer sort mutat. Ez nemcsak a funkciók magas számáról árulkodik, de előre vetíti
a keretrendszer igen lassú inicializálási sebességét is. Ez természetesen egy későbbi
fejezetben még további mérésekkel támasztjuk alá. Mindenképp meg kell említeni
viszont a kód átgondolt felépítését. Habár az absztrakció-instabilitás diagramon az
optimális egyenestől inkább távolabb, mint közelebb állnak a csomagok; a metódusok
és osztályok nincsenek túlterhelve, ez az elképesztő mennyiségű kód egyenletesen és
optimálisan van elosztva.
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A PHPMD kódelemző összesen 2000 problémát talált a keretrendszerben. Ez a
kódmérethez képes az eddigi legalacsonyabb érték, ami a Codeigniterrel
összehasonlítva tovább erősíti a sejtésünket, miszerint a Symfony igen jól meg lett
tervezve.
Tervezési szempontból a két végletnek mondható keretrendszer vizsgálata után
most nézzük meg a Yiiről készült elemzést.

14. ábra: A Yii absztrakció-instabilitás diagramja

15. ábra: A Yii áttekintési piramisa

A Yii esetében a Codeigniteréhez hasonló adatokat láthatunk az absztrakcióinstabilitás diagramon. Bizonyos csomagok az optimális egyenes közelében
helyezkednek el, de ez inkább kevésbé jellemző a keretrendszerre. Különbség viszont,
hogy amíg a Codeigniternél az absztrakció teljesen lapos volt, addig a Yii esetében
felfedezhető némi absztrakció (bár ez eltörpül a Symfony mellett). Az eddigi
keretrendszerektől eltérően viszont az látható, hogy a Yiiben nincs olyan csomag, ami
ne tartalmazna instabilitást és absztrakciót egyszerre. Ebből adódik, hogy minden
objektum viselkedése megváltoztatható kisebb-nagyobb mértékben.
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Az áttekintési piramis is hasonlóságokat mutat a Codeigniterével: a metódusokban
kicsivel több kód foglal helyet, mint az optimális lenne. Amiben viszont eltér a korábbi
keretrendszerektől, az az öröklődések magas aránya. Átlagosan 5 osztályból
mindössze egynek nincs őse. A kódméretet tekintve a Yii nem mondható már olyan
kicsinek, de nagynak sem.
A PHPMD elemzés 870 hibát talált. Ez a kódmérethez képest alacsonyabb a
Codeigniterben mértnél, de messze elmarad a Symfonyétól.
Az utolsó keretrendszer a Zend Framework. A felépítésből és a megközelítésből a
diagramok várhatóan a Symfonyhoz hasonló adatokat fognak mutatni, így ez lesz majd
az összehasonlítás fő alapja.

16. ábra: A Zend Framework absztrakció-instabilitás diagramja

17. ábra: A Zend Framework áttekintési piramisa
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Amint azt láthatjuk az ábrán a Zend absztrakció-instabilitás diagramján több mint
400 csomag jelenik meg. A csomagok eloszlását figyelembe véve a diagramterületen
megfigyelhető, hogy ez a keretrendszer rendelkezik a legjobb absztrakció-instabilitás
aránnyal. A csomagok jelentős hányada az egyenesen helyezkedik el. Ez (ahogy a
Symfony esetében is) átgondolt felépítést feltételez, ami egy ilyen komoly
keretrendszernél szinte elvárásként fogalmazható meg.
A következő diagramra rátérve csak az átlagos hierarchia magasság, kiugróan
magas, ez a magas absztrakciós szintre vezethető vissza. A kód eloszlása megfelelő, a
metódusok nincsenek annyira túlterhelve, mint a két kisebb keretrendszer esetében. A
kódsorokra egy pillantást vetve megállapíthatjuk, hogy ez a keretrendszer már igen
sok funkciót tartalmaz, de nem olyan gigantikus méretű, mint a Symfony.
A PHPMD kódelemző szerint 1303 probléma található a keretrendszerben, ami az
eddigiekhez képest a kódmérethez képest a legtöbb. Mivel ez szemben áll a Pdepend
által végzett elemzéssel, így közelebbről megvizsgálva a hibákat az vehető észre, hogy
ezek túlnyomó többsége a kódméret elemzéséből származik. Bár az áttekintési piramis
átlagai miatt nem látszik, sok helyen mégsem optimális a metódusok mérete.
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18. ábra: A keretrendszerek kódméretének jellemző paraméterei
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19. ábra: A keretrendszerek "magasságának" jellemző paraméterei

Összegzésül elmondható, hogy a névterezést nem támogató keretrendszerek inkább
laposnak mondhatóak (kevesebb absztrakciót alkalmaznak), amíg a névterezést
használó újabb keretrendszerekben sokkal komolyabban jelen van az absztrakció. A
kódméretet megvizsgálva a Symfonytól várható a legtöbb szolgáltatás, illetve ezek igen
sokoldalú működése, amíg a Codeigniterre inkább az egyszerűség és a nyújtott
szolgáltatások alacsonyabb száma jellemző.
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6.4 A modularizáltság
Ezzel a fejezettel elérkeztünk a belső felépítés vizsgálatához. A keretrendszerek
megjelenése előtt igen nehezen volt megvalósítható a modularizáltság, így ez ekkor
még nem is volt jellemző. A korai keretrendszereknél (a Yii előtt megjelenteknél
jellemzően) bár az MVC minta már benne volt a keretrendszerekben, de arra nem
nagyon

volt

lehetőség,

hogy

új

funkciók

rugalmasan

kerülhessenek

a

keretrendszerekbe, a komponensek között többé-kevésbé függőségek voltak, amiket
nehezen lehetett kikerülni (például minden vezérlő azonos könyvtárba került). Ez már
sokat változott, így ezeket a megoldásokat most részletesen összehasonlítom.
Elsőként a Codeignitert vizsgálom meg. A keretrendszer felépítését tekintve az
MVC mintát támogatja. Ezen túl önálló egységet alkotnak a beállítások, a segítők és
külső könyvtárak. Ezzel egyetlen alkalmazást igen tisztán tudunk tartani, ahol az
egymástól eltérő feladatokat ellátó részek más-más helyen találhatóak meg. Nagy
hiányossága viszont a keretrendszernek a modularizáltság támogatás. Bár a külső
beépülők külön könyvtárban helyezkednek el, ezek inkább ömlesztve vannak, néhány
fájlt pedig az általunk írtak közé kell másolni. Nincs lehetőség az eltérő feladatokat
ellátó komponensek elválasztására sem, így később az alkalmazás egy részének újra
felhasználása vagy elkülönítése szinte lehetetlen feladat lesz. A példaprogramban
ennek megfelelően a külső beépülőként felhasznált FlexiAuth (lásd: 6.12. fejezet) az
általam írt kóddal keveredik, felhasználáskor a könyvtár nézeteit felüldefiniálás helyett
át kellett írni.
A Codeigniterrel szinte teljesen ellentétben áll viszont a Symfony. A Symfony
projekt felépítését kívülről befelé haladva mutatom be. A legmagasabb szinten a
Bundle-ök (csomagok) vannak. Ezek többnyire önálló működéssel bíró komponensek,
melyek között lehetnek függőségek. A Bundle egy kész programcsomagot jelent, amit
letöltve az alkalmazásunk egy új funkcióval bővíthetjük. Erre példa a SwiftMailer,
amivel a levélküldés válik elérhetővé, vagy a FOSUserBundle (FOS: Friends of
Symfony), aminek a segítségével teljes körű felhasználó kezelést varázsolhatunk. Ezek
a csomagok a Composer eszközzel kezelhetőek, automatikusan frissíthetőek, a
csomagok közötti függőségek automatikusan feloldásra és letöltésre kerülnek. A
Bundle-ök működésének módosítására vagy kiterjesztésére természetesen van
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lehetőségünk, ez az objektumorientált környezetben már megszokott módhoz
hasonlóan származtatással oldható meg.
A Bundle-ök belső felépítése már hasonló a Codeigniteréhez, bár annál még egy
kicsit széttagoltabb. Külön könyvtárakban helyezkednek el az MVC minta egyes részei,
a beállítás fájlok, a nyelvi fájlok és az űrlapok, de szabadon létrehozható új könyvtár
egy új funkciócsoport részére, amit a belső automatikus betöltő mechanizmussal
névtér alapján a Symfony elvégez helyettünk.
A felépítésből így tisztán látható, hogy az erősen komponens alapú felépítés
segítségével az alkalmazás külön elkészített komponensei máshol könnyen
felhasználhatóak és leválaszthatóak. Egy nézet felüldefiniálásához például csak létre
kell hozni a felüldefiniálandó fájllal azonos néven egy új nézetet a származtatott
Bundleben.
A Symfony által állított magas szint után vegyük szemügyre a Yii modularizáltságát.
Ahogyan a Codeigniter, úgy a Yii sem támogatja a Composer által menedzselt
csomagokat, de annál azért több lehetőséget nyújt a külső bővítmények kezelésére. A
hasonlóságot figyelembe véve ez esetben is inkább belülről kifelé vizsgálom meg a
felépítést. Az eredetitől eltérő, kissé módosított MVC minta fedezhető fel, amit az alábbi
ábrán vehetünk szemügyre:

20. ábra: A Yii módosított MVC mintája
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Az ábrán a felső rész a többi keretrendszerben is megtalálható többé-kevésbé
hasonló módon, ennek a feladata a keretrendszer betöltése és az inicializálás. A
számunkra lényeges rész a modell, a nézet, a vezérlő és a widget, de különösképpen a
widget. Ahogy az általunk ismert komponensek itt is azonosan működnek, ezek mellé
megjelenik a widget réteg, ami a nézet funkcionalitását hivatott bővíteni, de saját
logikával is rendelkezik. Ez alapvetően egy jó ötletnek tűnik, hogy a hasonló
megjelenítés külön egységbe kerüljön, ahol aztán újra felhasználható, de mivel ez az új
egység nem valósítja meg az MVC mintát (amivel már talán kicsit túlzott absztrakció
kerülne a rendszerbe), így a widgeteken belül ömlesztve helyezkedik el az adatokat
manipuláló réteg és a megjelenítést végző réteg. A keveredett kódot így nehezebb
kiterjeszteni, vagy bizonyos részeit felüldefiniálni. Az MVC ezen módosításától
eltekintve nagyon hasonlít a Codeigniterre, a különböző feladatot ellátó részek külön
könyvtárakba kerültek, így az alkalmazás könnyen áttekinthető és fejleszthető.
Eggyel magasabb szintre lépve a Yii moduljai következnek. A modulok
használatának megközelítése félúton az eddig tárgyalt két keretrendszer között
helyezkedik el. A modulok között ez esetben nem lehetnek függőségek, hiszen teljesen
független egységekről beszélünk csak, illetve a modulokat is kézzel, a fejlesztőnek kell
kezelnie, a frissítéseket is csak kézzel lehet elvégezni. Tudását tekintve viszont a
Codeigniter fölött helyezkedik el. A modulok egyes részeit felül lehet definiálni, vagy
származtatással kiterjeszteni, ezzel elkerülhető a letöltött külső könyvtár módosítása.
A negyedik keretrendszer – tanulva az első verzió hibáiból – a második verziót már
a Symfonyhoz hasonlóan a lehető legmaximálisabb mértékben modularizálttá tette.
Ahogyan megismerhettük a Symfonyban a Bundle-ket, úgy a Zendnél ezt a szerepet a
modulok (Modules) látják el.

A modulok között ugyanúgy lehetnek függőségek, a

modulok tartalma pedig kiterjeszthető és felüldefiniálható. A két felépítés között talán
annyi különbség fedezhető fel (a nyilvánvalókat leszámítva), hogy amíg Symfonyban
egy Bundle működésének módosításához le kell származtatni az eredetiből, addig a
Zend Framework esetében – például a nézeteknél – ezt modulon belül is meg lehet
tenni. Ez egyszerűsítheti a sok komponenses fejlesztést, mivel nem kell egy apró
módosításért származtatni, viszont nem lesz olyan tiszta a projekt, a modulok
betöltésének sorrendje pedig hatással lehet a végső működésre.
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A modulok belső felépítését tekintve itt is minden különálló rész külön
komponensben foglal helyet, ahogyan az az előző három keretrendszernél is
megfigyelhető volt, így ezt külön már nem részletezem.
A látottak alapján a keretrendszerek moduláris felépítését úgy rangsorolnám, hogy
a Symfony és Zend kerül a legelső helyre (ahol egyéni belátásra bízom, kinek melyik
megközelítés természetesebb), a Codeigniter a modulok támogatottságának hiánya
miatt az utolsó helyre, a Yii pedig a két csoport közé, mivel elég szép modulkezelést
valósít meg, de ennek a sokoldalúsága mégis elmarad a Composert használóké mögött.

6.5 A sablonozó motorok összehasonlítása
Egy komplex portál készítésénél különösképp, de egy egyszerűbb honlapnál is
problémát jelenthet az oldalakat alkotó kisebb részegységek összeépítése. Hogy a
legsűrűbben előforduló elemeket említsem csak, egy átlagos weboldal a következő
részekből épül fel: fejléc és logó, menüsor, panel, tartalom és lábléc. Természetesen
ezeken felül még sok alkotóelem lehetséges, de már ennyiből látható, hogy a megjelenő
tartalmat nem egy nézet fogja elkészíteni, hanem több, amik között ráadásul hierarchia
is felléphet. A kimenet bonyolultságától függően tehát igen fontos egy rugalmas
sablonozó motor használata.
Ahogy eddig is, az elsőként vizsgált keretrendszer a Codeigniter lesz. A
Codeigniterben ez a sablonozó motor kifejezetten kezdetleges. A nézetek betöltését
kézzel kell elindítani, megadva minden esetben a nézet nevét, relatív elérési úttal. Ezzel
a módszerrel a fix keretet adó fejléc és lábléc betöltését minden vezérlőben és akcióban
külön meg kell tenni, ezzel rengeteg redundáns kódot készítve. Sajnos ebben az esetben
nem válik előnyére a Codeigniter egyszerűsége, amivel nagy kódok esetében jelentősen
romlik a karbantarthatóság.
$this->load->view('crud/update', array(
'article' => $article,
));
Nézet betöltése Codeigniterben

A következő keretrendszer, a Symfony megközelítése viszont magasan a többiek
fölé emelkedik sokoldalúságában, így ezt részletesebben vizsgálom. A Symfony
meglátta a nézet teljesen önálló szerepét (szerintük akár a grafikusoknak is
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képeseknek kell lenniük a nézetek megértésére), így egy teljesen új sablonozó nyelvet
készítettek, ami a Twig nevet kapta. Ez a nyelv a nézetekben teljes mértékben képes
helyettesíteni a PHP-t, ugyanakkor könnyen áttekinthető és mentes a felesleges nyelvi
elemektől. A segítségével ugyanúgy lehet ciklusokkal bejárni egy adatszerkezetet,
elágazásokat deklarálni és metódusokat meghívni (csak párat kiemelve a teljes
funkciók listájából), továbbá egyszerűsíti a kimenetek kezelését a szűrőkkel, amikkel a
szövegek transzformálása válik kifejezetten egyszerűvé. A nézetek adatokkal való
feltöltésén és generálásán kívül fontos megjegyezni a sablonok között deklarált
öröklődést is, ami viszont a többi három keretrendszerben nem található meg. Az
öröklődéssel az objektumorientált szemléletmódhoz hasonlóan egy nézetből le lehet
származtatni, amivel annak a megjelenése (működése) tovább bővíthető vagy
felüldefiniálható. Erre a legkézenfekvőbb példa az oldal keretét alkotó váz egy nézetbe
elhelyezése, amiből származtatva a tartalom és egyéb változó részek megadhatóak
vagy specializálhatóak. Ezzel a sablonozó motorral a Symfony garantáltan a többi
keretrendszer elé kerül (ebből a szempontból), de azért még vizsgáljuk meg a többi
megközelítést is.
{% for article in articles %}
<tr>
<td>{{ article.id }}</td>
<td>{{ article.title }}</td>
<td>{{ article.content }}</td>
<td>{{ article.rating }}</td>
<td>{{ article.created|date }}</td>
<td><a href="{{ url('crud_update', {article: article.id})
}}">Módosít</a> <a href="{{ url('crud_delete', {article:
article.id}) }}">Töröl</a></td>
</tr>
{% endfor %}
Részlet a Read.html.twig fájlból

A Yii sablonozásáról már a modularizáltság fejezetben érintőlegesen volt szó, de a
sablonozás folyamatáról és az elérhető eszközökről még nem. A Yii sablonokban a
Symfonyhoz hasonlóan meghatározhatunk öröklődést, de ehhez nem ad külön nyelvet
a kezünkbe, így a PHP-t használhatjuk egyedül a sablonozáshoz. A felület elkészítését a
korábban említett widgetek segítik. A widgetek az ismétlődő, újrafelhasználható
elemek létrehozására lettek megalkotva. A keretrendszerben található widgetek a zii
névtér alatt találhatóak, ahol a szokásos feladatokhoz találhatunk beépített widgeteket.
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Ilyen widget például a CMenu, a CListView vagy a CBreadcrumb. Ezzel a Yii sablonozó
motorja kifejezetten kényelmes, bár nem olyan sokoldalú, mint a Symfony sablonozója,
de az öröklődéssel sikeresen kerüli ki a Codeigniter hibáját.
$this->widget('application.components.TableMenu', array(
'items'=>array(
array('label'=>'Új cikk', 'url'=>array('create')),
),
));
Példa widget használatára a Yiiben

A Zend sablonozó motorja tudását tekintve a Yii fölött, de a Symfony alatt
helyezkedik el. A Yiihez hasonlóan itt sincs saját sablonozó nyelv, viszont a többi
keretrendszerrel ellentétben a szokásos feladatok alapértelmezetten teljesen
automatizáltak. Amíg az eddig látottaknál minden esetben meg kellett adni a
megjelenítendő nézetet (ami a Codeigniter kivételével az öröklődésnek megfelelően
betöltötte a sablont is), addig a Zend ezt automatikusan megteszi helyettünk. Minden
akcióhoz egyértelműen meghatározott a hozzá tartozó nézet és a globálisan beállított
sablon. Mivel a keretrendszer megközelítése szerint minden akcióhoz tartozik nézet,
így ez automatikusan betöltésre kerül. Ez persze letiltható, ha például AJAX
(Asynchronous JavaScript and XML) kérést feldolgozó oldalt készítünk. A sablonozó
rugalmasságát tovább javítja a parciális nézetek használata, amik a Yii widgetjeihez
hasonlítanak, de nem tartalmaznak logikát, így a megadott parciális nézetek az
adataikat az őket befoglaló nézetekből kapják. Mivel a sablonok és a nézetek ugyanazt
az osztályt valósítják meg a Zendben, így a rendszer szabadon módosítható az
igényeknek megfelelően, a tudásuk pedig vezérlő beépülőkkel tovább növelhető.
<?php echo $this->content; ?>

Zend Frameworkben a content speciális attribútum helyébe a nézet kerül
összeszerkesztéskor

Összefoglalva a fejezetben látottakat, a Codeigniter nyújtja a legkevesebb
szolgáltatást, amivel igen sok többletmunkát jelent egy összetett rendszer
megalkotása. A Yii widgetes megközelítése és az öröklődés bevezetése ezen már segít,
a munka így egyszerűbb lesz, bár a widgetek kiterjesztése és új widgetek készítése
nehézkes. Ennél még jobb megoldást a Zend Framework nyújt, ahol az egyszerűbb
PHP alapú keretrendszerek összehasonlítása

44

műveletek teljesen automatizáltak, de a működés könnyen kiterjeszthető. Egyedüli
nehézséget a kimeneti szűrők hiánya és a PHP nyelv általánossága okoz. Ezen
kerekedik felül a Symfony, ami egy új sablonozó nyelvvel leegyszerűsíti a sablonok
készítését, könnyen kiterjeszthetővé és generálhatóvá téve azokat.

6.6 Az adatbázis absztrakciós rétegek bemutatása
Bár a jelenlegi legelterjedtebb adatbázis-kezelő réteg a webes alkalmazások között
a MySQL [21], megjelent az igény rá, hogy az elkészített alkalmazások minél több
környezetben

képesek

legyenek

működni.

Erre

az

igényre

készültek

az

adatbáziselérési- absztrakciós rétegek, amikkel a kódon végzett átalakítások nélkül
lehet az adatbázis-kezelő rendszert lecserélni. Egyre fontosabb szerepet kap továbbá
az objektumorientált megközelítés az adatbázisokban is, ahol az adatbázisok sorait
objektumokként reprezentáljuk. Ennek az igénynek a kielégítésére a keretrendszerek
különböző megoldásokkal álltak elő, amelyek a legtöbb esetben egy ORM-et (Object
Relational Mapping) valósítanak meg. [27] Az általam vizsgált 4 keretrendszer is ezt
használja, vegyük szemügyre a használatukat.
A Codeigniter az Active Record mintát valósítja meg az adatbázis absztrakciós
rétegeként. A mintaprogramban megvalósított Article és Articles osztályokban
sikerült egy igen átlátható és jó felépítésű szerkezetet teremteni, ahol az Articles
osztály az adattáblát, az Article pedig a tábla egy sorát reprezentálja. A tábla és az
adatsor metódusai a rajtuk végezhető műveleteket írják le. A későbbiekben ezek az
osztályok könnyen bővíthetőek új metódusokkal, ami az új műveletek és funkciók
implementálását segíti, habár sok új művelet készítésekor az osztály már
áttekinthetetlenül nagyra nőhet. A példaprogramban talán az egyedüli igen jól látható
probléma az Article

parsePost metódusa, ami az űrlapból érkező adatokat

dolgozza fel. Ez új attribútum hozzáadásakor bővülhet, ami viszont magában hordozza
azon űrlapok frissítésének szükségességét, melyek ezt a funkciót használják.
A később vizsgált keretrendszerekhez képest még további hátránya a Codeigniter
adatbázis-kezelő könyvtárának, hogy nem nyújt semmilyen lehetőséget az adatbázis
alapján a modellek generálásához. Ez egy nagy méretű adatbázisban már komolyabb
hátrányt jelent. Ennek ellenére kisebb adatbázissal és kevés művelettel a Codeigniter
megvalósítása kifejezetten jónak és kényelmesnek mondható. A CRUD műveletek
implementálása során igen sok kód keletkezett, ami jól jöhet akkor, ha egy egyedi
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funkciót kell megvalósítani (amit a specialitása miatt minden keretrendszerben kézzel
kellene megírni), viszont feleslegesen sok egy ilyen egyszerű feladatnál.
A következő keretrendszerünk, a Symfony már egy nagyon komoly, külső
fejlesztésű ORM-et épített a könyvtárba, a Doctrinet. Mielőtt tovább haladnék, érdemes
vetni egy pillantást a Doctrinere és a fejlődésére. A projekt 2006-ban indult, eleinte
csak relációs adatbázis rendszerek támogatásával. A Zend Framework 1-es verziójához
hasonlóan saját névterezéssel és saját lekérdezőnyelvvel állt elő, amely a DQL
(Doctrine Query Language) nevet viseli. 2010-ben a Doctrine is megújult sok
keretrendszerhez hasonlóan. A mai verzióban az ORM verzió tartalmazza a saját DQL
nyelvet, a DQL-t objektumorientáltan építő QueryBuildert [28], de talán a legfontosabb
az igen erőteljes adatbázis generáló eszköz, aminek a használatát már a Symfony
szemszögéből mutatom be.
A Symfonys Articles tábla generálása a várt működéssel ellentétben az adatbázis
séma nem MySQL-ben való elkészítésével kezdődött, hanem a PHP oldalon az adatsort
reprezentáló Articles entitás elkészítésével. Itt annotációk segítségével definiáltam
a sémát, amit a Doctrine adatbázis generáló eszköze aztán legenerált a beállított
adatbázis-kezelő rendszerben. Ez egy igen erőteljes eszköz, nemcsak üres
adatbázisban képes létrehozni a sémát, de lehetőség van arra is, hogy az idő közben
módosult sémát az adatbázisban Alter table utasítással módosítsa, az adatok törlése
nélkül. Ez minden esetben nagyban képes gyorsítani a fejlesztést, hiszen nem
szükséges az adatbázis és a PHP objektumok módosítása külön-külön.
A

létrehozott

entitásokkal

való

műveletek

is

nagyon

rugalmasak.

A

példaalkalmazásban a gyors, azonosító alapján történő kereséseket annotációk
segítségével oldottam meg, csupán néhány lekérdezéshez volt szükség a Query
Builderre, amivel a Codeigniterhez hasonlóan darabokból tudtam összeállítani a
lekérdezést. Az ilyen lekérdezések a Symfonyban külön Repository osztályokban
helyezkednek el (amik a modell réteghez tartoznak), ezzel tisztán tartva az entitásokat
és a vezérlőket. Mivel a különböző segédfüggvényekből rengeteg áll rendelkezésünkre,
így Symfonyban a CRUD műveleteket mindössze pár sorban meg tudtam valósítani.
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A rendszer talán egyetlen hátránya a függőség befecskendezés miatt van. Ez
közelebbről megvizsgálva azt jelenti, hogy a Doctrine managert (amin keresztül
minden adatbázis műveletet végez a rendszer) csak a vezérlőben és a Repository
osztályokban lehet lekérdezni, minden más helyen (például űrlapokon belül) ennek az
eléréséről külön gondoskodni kell, vagy a kódot úgy kell átalakítani, hogy ne legyen
adatbázis művelet, de ez minden esetben megoldható kisebb kellemetlenségek árán.
A Symfony igen robosztus megoldása után vessünk egy pillantást a Yii adatbázis
absztrakciós megoldása felé. A Yiiben a Symfonyhoz hasonlóan lehetőségünk van
kódgenerálásra, de ez csak egy létező adatbázisból képes PHP kódot generálni. Itt
viszont egy kitérőt szükséges tennünk a Yii kódgenerálására, mivel ez a többi
keretrendszerhez képest egyedülálló, és ezzel meg is találtuk az első nagyobb
felépítésbeli különbséget.
A Yiiben lehetőségünk van komplett osztályok és komponensek generálására. Ehhez
a keretrendszer különféle eszközöket nyújt nekünk, amelyek segítségével az
alkalmazások váza néhány kattintással összerakható. A kódgeneráló segítségével a
következő elemek készítésére van lehetőség:


Vezérlő generálása



CRUD műveletek generálása



Űrlap generálása



Modell generálása



Modul generálása

Mivel lehetőség van kifejezetten a CRUD műveletek generálására, így adta magát,
hogy én is ezzel az eszközzel készítsem el a kitűzött célt. Ez a Yiiben olyan jó minőségű
kódot generált, hogy az elkészült változat jóval többet tudott, mint amennyire a
példaalkalmazásban szükség volt. Az egyes felületekhez jogosultságokat lehet rendelni,
az adatokat pedig jóval több felületen jeleníthetjük meg, szűrhetjük, illetve
módosíthatjuk. A kódgenerálás egyetlen hátulütője mindössze a sok idő, ami a generált
kód testre szabására ment el. A komponensek megjelenését származtatással kellett a
widgeteken keresztül módosítani, a funkciókat pedig kézzel eltávolítani, ezzel
összességében lassabban készült el ez a részfeladat Yiiben, mint a többi nyelvben. Ez
viszont egyértelműen az egyéni igényekre szabás miatt volt, az alapértelmezett
megjelenés kis mértékű módosítása mellett egyáltalán nem okozott volna gondot.
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21. ábra: A Yii CRUD művelet generálója

A többi kódgeneráló funkció is nagy segítséget tud nyújtani, habár egyik sem spórol
annyi munkát nekünk, mint a CRUD generáló.
A Yii kódgenerálójának vizsgálata után már csak maga az adatbázis-absztrakciós
réteg vizsgálata van hátra. A Codeigniterhez hasonlóan itt is az Active Record minta
szerint lett az ORM megvalósítva. A Yiiben az adatbázis-absztrakciós réteg inkább egy
magas szintű rétegként jelenik meg, amiben megpróbáltak minél több szokásos
lekérdezést egyetlen (persze funkciónként különálló) metódusba szervezni. Ezen túl a
speciálisabb lekérdezéseknél, illetve a kapcsolt táblákból való lekérdezéseknél viszont
már megjelennek az alacsonyabb szintű lekérdezés generálók. Ez azonban már nem
objektumorientált, a paramétereket egy tömbben kell átadni. Bár ez a megközelítés
jelentősen jobb, mintha natív SQL (Structured Query Language) utasításokat kellene
írnunk, de sajnos nem olyan kényelmes, mint az eddigi objektumorientált
megközelítések. Összességében tehát elmondható, hogy a Yii modellje, amíg egyszerű
lekérdezéseket kell készíteni, kényelmes, viszont általános feladatokra már
kényelmetlen lehet.
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A fejezet utolsó keretrendszerében, a Zendben ismét egy egyedi megoldást
láthatunk. Itt a CRUD műveletekhez szükséges feladatok elvégzéséhez két komponenst
kellett elkészíteni, egy táblát reprezentáló modellt, és egy adatsort reprezentáló
modellt. A megvalósítás (az Article osztályban található validátoroktól eltekintve)
szinte majdnem azonos a Codeigniterével. Az attribútumok és a metódusok szinte csak
a nevükben térnek el.
A Zend Frameworkben megvalósított
ArticleTable modell

A Codeigniterben megvalósított
Articles modell

class ArticleTable {

class Articles extends CI_Model {

public function fetchAll() {
return $this->tableGateway->select();
}

public function getArticles() {
$query = $this->db->get("Articles");
return $query->result("Article");
}

public function getArticleTitles() {
$titles = array();
foreach ($this->fetchAll() as $item) {
$titles[] = $item->title;
}
return $titles;
}

public function getArticleTitles() {
$titles = array();
foreach ($this->getArticles() as
$article) {
$titles[] = $article->getTitle();
}
return $titles;
}

public function getArticle($id) {
$rows =
$this->tableGateway->select(array('id' =>
(int)$id));
$row = $rows->current();
if (!$row) {
throw new \Exception('Article not
found!');
}
return $row;
}

public function get($id) {
$query =
$this->db->get_where("Articles", array("id"
=> $id));
return $query->row(0, "Article");
}

}

}

Hasonlóság a Zend és a Codeigniter között (a nem releváns részeket elhagyva)

A különbség a kettő között a Zend Framework kicsit több tudása, ami a korábban
elemzett kódméretből előre sejthető is volt. Összevetve tehát a kettőt, az egyetlen
komolyabb eltérés a függőség befecskendezés, aminek a segítségével a modellen belül
nem szükséges újra és újra megadni a modell által használt adattáblát és a táblasorként
használt Article objektumot, hanem ezt mindössze elég egyszer, a továbbiakban
erre a Zend emlékezni fog. Ezek a függőségek a modul konfigurációs fájljában
helyezkednek el, az osztályoktól függetlenül.
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Az alacsony szintű lekérdezésekhez viszont a Zend nagyon sok segítséget nyújt,
tudását tekintve a Doctrine alatt, de a másik két keretrendszer felett helyezkedik el. A
lekérdezéseket objektumorientált módon, a Doctrine Query Builderéhez hasonlóan
lehet készíteni, illetve egy kezdetleges támogatást is nyújt a PHP kódból adatbázis séma
építéséhez, ami magában hordozza a Doctrineban írt előnyöket, bár ez még igencsak
kezdetleges.
Összefoglalásképp tehát a különböző ORM megoldásokat úgy értékelem, hogy a
Symfony által használt Doctrine a rugalmassága és robosztussága miatt a legjobban
használható és legkényelmesebb (a szokásos feladatok megoldása pár sorban
elvégezető, de van támogatás a bonyolult lekérdezések készítéséhez is). Rögtön utána
a Zend/DB helyezkedik el, ami hasonlóan a Doctrinehoz, szinte mindenhez nyújt
támogatást, viszont ennek a tudása nem éri el a Doctrinét. Az utána következő két
keretrendszer között a Yii kódgenerálása az, ami előremozdítja a rangsorban a
Codeigniterrel szemben. A rétegek bár hasonlóan működnek, a kódgenerálás mégis
sokat tud segíteni a fejlesztésben.

6.7 Az űrlapok létrehozása, adatok validálása
Ebben a fejezetben a webes alkalmazások egy ugyancsak alapfunkcióját ismerhetjük
meg közelebbről, az űrlapok kezelését és az adatok ellenőrzését. Az űrlapokra
nyilvánvalóan szükség van a felhasználótól bármilyen információ bekéréséhez, és mint
az ismert, a felhasználótól származó adatok az „ördögtől származnak”, így ezeknek az
ellenőrzése a feldolgozás előtt létfontosságú. Bár az alapvető ellenőrzéseket többnyire
a keretrendszerek elvégzik helyettünk (például védelem az SQL injection [29] ellen),
az adatbázis konzisztenciájának megőrzése érdekében további ellenőrzések is
szükségesek lehetnek. Az előző ponttal karöltve az űrlapok létrehozása és validálása a
példaprogramban a CRUD műveletek megvalósítása közben ismerhető meg.
A Codeigniterben az űrlapokat a nézetben lehet létrehozni. Ez az amúgy is alacsony
tudású sablonozó motor mellett igencsak szerencsétlen megközelítés, mert ha az
űrlapunkat újra felhasználhatóvá akarjuk tenni, akkor ezzel az űrlapot külön nézetben
kell definiálni, az azt körülvevő oldal tartalomtól elkülönítetten. A példaalkalmazásban
az egyszerűség kedvéért ezt nem tettem meg (itt amúgy sem jelenik meg egyéb
tartalom az űrlapokon kívül), de egy valódi honlapnál ez egy szinte biztosan felmerülő
igény. További kellemetlenséget okoz az elküldött, de el nem fogadott űrlapok
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visszaküldése, amit ilyenkor szoftver ergonómiai okokból az elküldött adatokkal
szokás visszaküldeni. Ezeknek az adatoknak a visszatöltése az űrlapmezőkbe nem
történik meg automatikusan, így kézzel kell ezt megírni.
<?= form_input('title', set_value('title') ? set_value('title') :
$article->title); ?>

Egy új űrlapelem adat visszatöltéssel Codeigniterben

Az űrlap összeállítása után a validátorok megírása és az adatok feldolgozása
következik. Az adatok validálása itt a vezérlőben, a feldolgozó akcióban történik meg.
Ez a megoldás bár logikusnak tűnik, mégis rontja a kód újrafelhasználhatóságát, mivel
egy másik helyen ugyanennek az űrlapnak a megjelenítéséhez vagy a validálást egy
globális részbe kell helyezni, vagy le kell másolni. A mintaprogram írásakor tovább
nehezítette a fejlesztést, hogy a validálást külön be kellett töltenem és inicializálnom,
holott ez minden űrlap feldolgozásnak a részét kellene, hogy képezze. Mindezek
ellenére viszont a validálási szabályok megadása kifejezetten egyszerű, a szokásos
ellenőrzések pedig rendelkezésre álltak, de egy nem szokványos validátor megadása is
kifejezetten könnyű (habár mivel ez is vezérlőhöz van kötve, így ez sem
újrafelhasználható). Összességében a Codeigniter megoldásával nem merült fel
probléma, viszont cserébe igazán sok kód készült el egy egyszerű ellenőrzéshez.
A Symfony megközelítése már gyökeresen eltér a Codeigniterétől. Itt már nyoma
sincs a felesleges inicializálásnak és a rossz felépítésnek. Az űrlapok külön fájlban,
külön osztályban helyezkednek el, amivel teljesen újrafelhasználhatóak maradnak. Az
űrlapnak csak a benne elhelyezkedő elemeket kell megadni, valamint a címkéket, a
nézet ezek után már automatikusan képes generálni egy alapértelmezetten megjelenő
űrlapot.
{{ form(form) }}
Egy teljes űrlap kirajzolása Symfonyban

Természetesen, ha az alapértelmezett megjelenés nem megfelelő számunkra, akkor
lehetőség van az űrlapot elemenként is kirajzolni.
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A validálás a Codeigniterrel ellentétben nem a vezérlőben helyezkedik el, hanem az
entitásokban (hiszen a legtöbb esetben az adatok adatbázisba kerülnek a feldolgozás
végével), így azok maguk ellenőrzik, hogy a kapott adatok megfelelnek-e. Ezzel a
megközelítéssel a validátorok azonnal újra felhasználhatóak lehetnek, az adatbázisba
nem kerülhet be helytelen adat. Ezzel a felépítéssel a vezérlőbe alig kellett kódot írni,
mindössze csak a megfelelő űrlapot kellett betölteni, annak beérkezésekor pedig
validálni és elmenteni belőle az adatokat – mindezt műveletenként egy-egy sorban. A
Symfony robosztus megközelítése itt kifejezetten előny, a kitűzött célt igen kevés
sorban sikerült elérni.
A Yii űrlap modellje eléggé eltér az eddig látottaktól. Itt az űrlap kirajzolása a
Symfonyhoz hasonlóan egyetlen sorban megvalósítható, viszont az űrlap osztálya és az
adatbázis Articles táblája egybe olvad. Ez időt tud nekünk megspórolni, ha egy
modell minden attribútumát meg akarjuk jeleníteni. Egyedi űrlapok létrehozásánál
sincs probléma, ekkor az űrlapnak definiálni kell egy saját modellt, amiből az adatok
később kiolvashatóak. A példaprogramban a CRUD műveletekben és a munkamenetkezelésben mindkét változat kódja megtalálható. Ebben az esetben a Yii megközelítése
nagyon jónak mondható, ahol csak lehet spórolhatunk a kóddal (természetesen ehhez
a kódgenerálás lehetősége külön segítségünkre van).
Az űrlapok ilyen egyesített felépítése mellett a validálás a modell rétegbe kerül át,
amivel a modell is és az űrlap is egyszerre ellenőrizhető. Ha az űrlapnak külön
definiálunk modellt, akkor viszont az űrlaphoz kapcsolt validálás kerül megvalósításra.
Ez a rugalmas megközelítés igencsak kiemeli a Yii által megvalósított űrlapkezelést a
többi keretrendszer közül.
A Zend Framework megközelítése a Symfonyéra hasonlít a leginkább. Egy új űrlap
létrehozásához egy osztályban meg kell adni az űrlapon megjelenő mezőket, amit a
nézetben aztán egy sorban meg is jeleníthetünk. Sajnos ezt a megjelenést a
példaprogramban nem tudtam használni, mivel nagyon elütött volna stílusában a
többitől, de egy átlagos weboldal keretében egy stíluslap alkalmazásával a megfelelő
formára hozható, így nincs szükség az űrlapelemek egyenkénti megadására.
A keretrendszer furcsa megközelítést alkalmaz viszont az űrlap validálásnál. A
validálás folyamatát az űrlap végzi el magán, de a dokumentáció ajánlása szerint a
szabályokat nem az űrlaphoz csatolva, hanem a modellben kell megadni, majd innen
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átadni validálás előtt az űrlapnak. Bár ez elsőre értelmetlennek és feleslegesen
túlbonyolítottnak tűnik, egy nagyobb rendszerben így lehetőség van több helyen
felhasználni a modellekre alkalmazott szabályokat, bizonyos szabályokat pedig
módosíthatunk vagy újakat adhatunk hozzá a meglévőkhöz az összerendelés
folyamatában.
$form->setInputFilter($article->getInputFilter());

Validálási szabályok átadása Zend Frameworkben a modellből az űrlapnak

Összességében tehát a Yii kódgenerálása (a modellt és űrlapot összeolvasztott
megközelítéssel) segítette a leginkább a munkámat, amivel a CRUD műveletek
elkészítését szinte másodpercek alatt el tudtam végezni. Ez mindössze csak azzal a
hátránnyal járt, hogy az alapértelmezett megjelenést nehéz és körülményes volt testre
szabni, így mindenképpen ajánlott az alapértelmezett megjelenésben gondolkozni, ha
a Yii mellett döntünk. A Zend és a Symfony közel azonos hozzáállása igen rugalmas
űrlapkezelést tesz lehetővé, amiben a Symfony esetében a példaprogramban kevesebb
kóddal sikerült elérni a célt, viszont a Zend megközelítése nagy alkalmazások
fejlesztésekor lehet a segítségünkre. A legrosszabb modellel viszont egyértelműen a
Codeigniter rendelkezik, ahol bár az űrlapot összeállítani egyszerű, a keretrendszer (a
többihez képest) csak nagyon kevés segítséget nyújt, és a kód újrafelhasználás sincs
olyan mértékben támogatva, mint az elvárható lenne.
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6.8 Kapcsolattartás e-mail segítségével
Egy hétköznapi webes alkalmazásban már szinte biztos, hogy találhatunk e-mail
küldést valamilyen funkcióba ágyazva. Ez nem csak a regisztráció megerősítésére
szolgáló leveleket foglalja magába, hanem többek között a kapcsolattartási leveleket, a
webáruházak értesítőit és természetesen a hírleveleket is. A hírleveleknél a
példaprogramban elvárt működésen felül a levelező rendszer bonyolultságától
függően egyéb követelmények is felmerülhetnek. Ilyen követelmény a HTML
(HyperText Markup Language) formátum mellett az egyszerű szöveg formátum
támogatása vagy a tömeges levélküldés lehetősége. Mivel a levél felépítése egy
egyszerűbb weboldalként is felfogható, így nagy segítségünkre lehet egy sablonozó
motor használata is. Ezeknek a plusz követelményeknek (és a példaprogramban
szerzett

tapasztalatoknak)

a

figyelembevételével

vizsgálom

most

meg

a

keretrendszereket.
A Codeigniterben a példaprogramot egyszerű volt megvalósítani, egy egyszerű
levélküldő programrész megírása tehát nem jelent problémát. Az előző bekezdésben
vázolt további elvárásokat viszont néhol nehezen vagy sehogy nem lehet kielégíteni.
Komoly problémát jelent például a HTML-ből és egyszerű szövegből álló tartalom
összeállítása, mivel a Codeigniter csak az egyik formátumot képes beállítani. Előnye
viszont a levelezést segítő komponensnek, hogy lehetőség van a levélküldésről
hibakeresési információkat lekérni, ezzel nagyon jó minőségű napló készülhet a
levelező rendszer működéséről.
A Symfonyban az adatbázis-kezelő réteghez hasonlóan az e-mail küldés is egy
alapértelmezetten beépített komponensben lett megvalósítva, ami a Swiftmailer nevet
viseli. Mivel egy nagyon szoros (de szétválasztható) kapcsolatról van szó, így ennek
kezelése olyan, mintha a keretrendszerbe lenne építve alapértelmezetten. A
példaprogram elkészítésekor a Codeigniterhez hasonlóan nagyon könnyen meg
tudtam írni Symfonyban is a levélküldő funkciót. Nagy különbségek vannak viszont a
nyújtott funkciókban. Bár a Swiftmailer nem képes olyan részletes hibakeresési
információkat szolgáltatni, mint a Codeigniter, lehetőség van a levélküldés
kikapcsolására fejlesztési időben. A HTML alapú levelek összeállítása sem jelent itt már
problémát a Twig sablonozó használatával, illetve a Codeigniterben látható korlátozás
sem érvényes itt, miszerint HTML üzenet mellé nem lehet egyszerű szöveges tartalmat
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csatolni. Hírlevelek küldéséhez és a felhasználói élmény növeléséhez a levélküldés
elhalasztása funkció nyújthat még segítséget, aminek a használatával a levél nem
azonnal kerül elküldésre. Ezekkel a lehetőségekkel a Swiftmailer rengeteg hasznos
funkcióval látja el a Symfonyt.
A Yii példaprogramjának írásakor meglepett, hogy a keretrendszerben nincs
beépítetten e-mail küldésére lehetőség. Ez nagy hiányossága a Yiinek, de szerencsére
elérhető hozzá külső beépülő, aminek a segítségével pótolható a hiányzó
funkcionalitás. Az elérhető beépülők közül végül a YiiMailer nevű kiegészítőt építettem
be a keretrendszerbe. A YiiMailer a PHPMailer könyvtáron alapszik, ami viszont egy
régóta fejlesztett, kiforrott levelező rendszer. A segítségével lehetőség van alternatív
törzs megadására is, viszont mivel ez a könyvtár csak a levélküldéssel kapcsolatos
funkciókat tartalmaz, így a Yiiben megvalósított levélküldéseknél mindig probléma
lesz a sablonozás, illetve olyan kifinomult megvalósításokra sem lesz lehetőség, mint a
Symfonyban a levélküldés későbbre halasztása.
A Zend Framework viszont már tartalmaz beépített megoldást. A példaprogram
elkészítésekor a legnagyobb feladat a függőség befecskendezés beállítása volt, aminek
a sikeres konfigurációja után a levelező használata már ugyanolyan egyszerű, mint a
többi keretrendszernél. Bár ezzel a beállítással több időt fordítottam a levelező
rendszer előkészítésére, mint a Symfonynál és a Codeigniternél, ezzel mégis nagyobb
teljesítmény érhető el később a felesleges inicializálások elkerülésével. A levelező
használata a Swiftmailerhez hasonlóan funkciógazdag, a levélnek több törzs is
megadható, a Zend sablonozó motorja felhasználható a tartalmak előállítására, a File
transport segítségével pedig a levélküldés fájlba menthető, ahonnan a levél küldése
ütemezhető későbbi időpontra (ahogy azt a Symfonynál láthattuk).
A keretrendszerek között e-mail küldési szempontból tehát a következő sorrend
állítható fel: utolsó helyre a Yii kerül a külső beépülő és az ebből adódó sablonozó
hiánya miatt; a következő helyet a Codeigniter egyszerű, de sajnos nem túl
funkciógazdag megvalósítása követi; második helyre a Zend kerül alig elmaradva a
Symfony mögött. A Két legjobb keretrendszer között csak nagyon apró különbségek
vannak, de mivel a Symfonyban is megadható függőség befecskendezés, így a
Swiftmailer több szolgáltatást képes nyújtani a Zend Frameworknél.
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6.9 Események rögzítése naplózás segítségével
Az alkalmazás naplózása a feladatleírásban ismertetetteknek megfelelően
szükséges, viszont a keretrendszerektől függ, hogy ez mennyire kényelmes. A
feladatban az egyszerűség kedvéért csak fájlba történik a naplózás, ami a legtöbb
esetben elégséges, viszont (főleg vállalati környezetben) szükséges lehet például
adatbázisba történő naplózásra is, aminek a feldolgozása aztán később egy külső
eszközzel kerül megvalósításra. Ennek megfelelően a fejezetben átnézem a
példaprogramban készített megoldásokat, majd vetek egy pillantást a további elérhető
funkciókra is.
Codeigniterben a hivatalos honlapról letöltött kiinduló alkalmazás már
alapértelmezetten beállított naplózással érkezik, a naplózást pedig egy globális
függvény segítségével lehet elvégezni. Ilyen jó kiépítés mellett rekordidő alatt tudtam
megvalósítani a naplózást, mindössze csak a naplóüzeneteket kellett megadnom az
elérhető összes hibaszintre. A gyors használatba vétel egy nagy előnye a
Codeigniternek, viszont a további funkciókban ez a feladatrész is hiányt szenved.
Hibaszintek tekintetében csak 3 érhető el, ezzel korlátozva a hibák súlyosságának
finom megadását. További korlátozó tényező még a naplózás kimenete, ami csak a
fájlba írást teszi lehetővé.
A Symfony az eddig vizsgáltaknak megfelelően a naplózásban is igyekszik az
elérhető legkomolyabbat nyújtani. A levelezéshez hasonlóan ez a funkció is külön
komponensbe került, ami a Monolog nevet viseli. A Monolog bár nem saját fejlesztésű
komponense a Sensiolabsnak, mégis alapértelmezetten a keretrendszerrel érkezik. A
példafeladat megvalósításához néhány sorban inicializálnom kellett a komponenst,
majd a függőség befecskendező segítségével máris használatba vehettem a vezérlőben.
A függőség befecskendezéssel a többszöri példányosítás ugyan elkerülhető, viszont
nem férhetek hozzá a Monologhoz az alkalmazáson belül bárhol (ahogy azt a
Codeigniternél a globális függvény segítségével megtehettem), csak azokban az
osztályokban, ahol a konténer elérhető. Itt már sokkal több hibaszint áll rendelkezésre,
mint a Codeigniterben, összesen 8. A 8 hibaszint fele információ jellegű tájékoztatást
nyújt, a másik fele pedig hibát jelez. Itt már lehetőségünk van több kimenetet is
megadni, ami akár e-mail is lehet. A Codeigniterrel ellentétben az üzenet egyszerre
több helyen is naplózásra kerülhet, a naplók formátuma pedig előre beállítható. Ez a
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magas szintű rugalmasság igen nagy segítséget nyújthat a későbbiekben,
megkönnyítve a fejlesztés menetét.
A Yii naplózási képességeit szemügyre véve a Symfony és a Codeigniter közé
helyezhető. A naplózó előzetes beállítása itt is szükséges, továbbá megadható több
kimenet is. A kimenetek számát tekintve viszont még a Symfonynál is kifinomultabb
rendszert láthatunk, mivel a Yii a fájl és e-mail mellett még az adatbázisba naplózást is
beépítetten támogatja. A példaprogramban ennek a naplózásnak a megvalósítása sem
okozott gondot, könnyen el tudtam készíteni. A funkció a keretrendszerben egy
statikus függvényben kapott helyet, ami objektumorientáltabb megközelítés a
Codeigeniteréhez képest, viszont nincs megszorítva az alkalmazás egyik részére sem,
mint az a Symfony esetében van. Hibaszintek tekintetében itt 5 áll rendelkezésre, ami
viszont nagyon furcsa felosztásban érhető el. Az 5 szintből 4 szolgál plusz információ
tárolására és mindössze 1 használható hibák rögzítésére. Ezzel a hibák között nem
alkothatunk hierarchiát. További hátránya még a Symfonyhoz képest, hogy a napló
formátuma nem állítható be olyan kifinomultan, mint a Monologban.
A Zend Frameworkben rendelkezésre álló naplózás a leginkább a Symfonyban
használt Monologhoz hasonlít. A példaprogram elkészítéséhez a naplózó beállításait a
beállítások között meg kellett adnom, a naplózás elvégzéséhez pedig ugyanúgy a
szolgáltatásmenedzsertől kellett lekérnem a függőség befecskendezés segítségével a
naplózót. Plusz beállítást mindössze a függőség befecskendezés kézi konfigurálása
jelentett. A naplózáskor a Monologgal teljesen megegyező módon 8 hibaszint áll
rendelkezésre, melyeknek fele információ jellegű bejegyzést készít, fele pedig
valamilyen súlyosságú hibáról értesít. A naplófájlok kimeneti formátuma itt is
meghatározható, viszont itt már lehetőség van a fájlba naplózás (és még néhány
kimenet) mellett adatbázisba naplózásra is, ami a komoly, vállalati alkalmazásoknál
lehet kulcsfontosságú. Ezzel a Zend a legrugalmasabb, legjobban használható naplózót
tudhatja magáénak (a hosszas kezdeti beállítás ellenére).
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Összefoglalva a fejezetben leírtakat a sort a Zend vezeti, ami mögött alig kicsivel a
Symfony áll. A Symfony után is szinte közvetlenül áll a Yii, aminek a működése néhány
ponton már nagyon különböző, de az előnyöket és hátrányokat tekintve mégsem éri el
a Symfonyt. Utolsó helyre megint a Codeigniter került, aminek az előnye a gyors
beállíthatósága, viszont az elérhető funkciókat tekintve szinte semmilyen testreszabási
lehetőség sem áll a fejlesztő rendelkezésre.

6.10 A nyelvi támogatás összehasonlítása
A példaprogram működésének ismertetésekor már említettem milyen fontos a
webes alkalmazások többnyelvű megjelenése. Ez két szintre választható: lokalizációra
(l10n) és internacionalizációra (i18n). A lokalizáció során az alkalmazás képes lesz
több nyelven megjelenni, de a regionális különbségeket nem veszi figyelembe, amíg
internacionalizációnál a lokalizációk is megkülönböztetésre kerülnek. [30] A
fejezetben ennek a támogatását vizsgálom meg, illetve a nyelvi fájlok támogatásának
skáláját.
Codeigniterben az eddigieknek megfelelően a nyelvi támogatás beépítése is
egyszerű volt a mintaalkalmazásban. A nyelvi fájlok elkészítése után csak be kell tölteni
a megfelelő fájlt, majd a fájlban megadott tokenek azonnal fordíthatóak lesznek a
nézetben. Mivel a nyelv megadása is kézzel történik, így a könyvtárak
internacionalizációjával az egész alkalmazás is támogathatja az internacionalizációt.
Sajnos a funkciók listája ezzel ki is merül, az automatikus nyelvfelismerésre a
keretrendszer nem nyújt támogatást, ezt nekünk kell implementálni. További nagy
hiány a fájlformátumok támogatása. Jelenleg csak PHP tömb formában lehet megadni
a tokeneket és a hozzájuk tartozó szövegeket, ami nehezen készíthető és olvasható
formátum.
A Symfony nyelvi támogatása ennél többet nyújt már – igaz a beüzemelés is kicsit
több időt vett igénybe. Symfony esetében már nem kell a fordítót inicializálni, mint a
Codeigniter esetében, az automatikusan betöltésre kerül az előre megadott
alapértelmezett nyelvvel, vagy a megadott nyelvvel (amit jellemzően URL
paraméterben vagy munkamenetben kap meg). A keretrendszer támogatja az
internacionalizációt és a többes szám kezelését is (amivel alternatív szövegek adhatóak
meg egy paraméter függvényében). Itt már sokkal több fájltípus áll rendelkezésünkre
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a szövegek tárolására, ami magában foglalja nemcsak a YAML és INI fájlokat, de a nyelvi
fájlok között talán a legelterjedtebb MO és PO fájlokat is.
A Yiiben megírt lokalizációs példának az elkészítése sem vett igénybe több időt,
mint a Symfonyé, különösebb problémák nélkül sikerült megvalósítani. Ahogy az
eddigi keretrendszerek, a Yii is támogatja az internacionalizációt, viszont a nyelv
megadása inkább a Codeigniteréhez hasonlít, azaz az alapértelmezett nyelv
kiválasztása után a nyelvfelismerőt vagy nyelv választót már nekünk kell megírni,
annak a felismeréséről a keretrendszer nem gondoskodik. A beépített fordító
rendelkezik a Symfonyban található többes szám kezeléssel is, illetve több
fájlformátumot támogat, mint a Codeigniter, de a Symfony sokszínűségét nem éri el.
Codeigniter
PHP tömb

Symfony
PHP tömb
Gettext
CSV
YAML
XLIFF
INI
Qt XML
IcuDat
IcuRes

Yii
PHP tömb
Gettext
Adatbázis

Zend Framework
PHP tömb
Gettext
INI

2. táblázat: A keretrendszerek által támogatott nyelvi fájlformátumok

A fordítás életre keltése a Zend Framework esetében volt a legnehezebb, mivel itt
elég sok beállítást kellett megadni a helyes működés eléréséhez. Ez a keretrendszer is
támogatja az internacionalizációt a többi keretrendszerhez hasonlóan. Visszalépést
jelent viszont a nyújtott szolgáltatások száma mind a korábbi 1.x-es verziókhoz képest,
mind a Symfonyhoz képest. A keretrendszer korábban tartalmazott automatikus
nyelvfelismerést, de ez kikerült a legújabb verzióból. A fájlformátumok tekintetében is
visszalépés történt. Kiemelkedő viszont a nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatások
száma, amelyek nemcsak a többes számot, a dátumformátumokat és a számok
formátumát képesek lokalizálni, de az űrlapokban megadott információkat is az adott
nyelv szerint képesek feldolgozni és ellenőrizni.
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Összefoglalva a fejezetben leírt funkciókat a Codeigniter megint az utolsó helyre
csúszott a nyújtott szolgáltatást figyelembe véve. A Yii keretrendszer a többes számok
támogatásával és a 3 fájlformátummal már jobban teljesített, de a két nagy
keretrendszert nem érte utol. Ahogy a Yii kódgenerálója esetén, így most ebben a
fejezetben is egy megközelítésbeli különbséget figyelhetünk meg a két nagy
keretrendszer között, melyek az első két helyet foglalják el. A Symfony a számtalan
támogatott fájlformátummal és az átlagosnak mondható szolgáltatásokkal inkább az
egyszerűbb és kisebb alkalmazások fejlesztésében nyújt segítséget, amíg a Zendnél
látható, hogy a fordító motor beüzemelése bár több energiát emésztett fel, a
szolgáltatások skálája egyedülállóan nagy, ami egy nagy méretű, több nyelvet támogató
webes alkalmazásnál már nagyon nagy segítséget nyújt. A Zend esetében már nem a
felhasználóknak kell alkalmazkodnia a weblapokhoz, hanem azok alkalmazkodnak a
felhasználók szokásaihoz, és ez igen nagy különbséget jelent.

6.11 Webes szolgáltatások: REST
Az előző fejezethez hasonlóan ennek a fejezetnek a fontosságáról is volt szó a
példaprogramok bemutatása részben, így rögtön hasonlítsuk is össze a különböző
keretrendszerek segítségével megvalósított webes szolgáltatásunkat.
Mivel a Codeigniter nem rendelkezett beépített REST kiszolgáló modullal, így egy
közösség által készített, harmadik féltől származó komponens segítségével oldottam
meg ezt a feladatot, ami a Codeigniter Rest Server névre hallgat6. A komponens
működése a keretrendszeréhez hasonlóan kifejezetten egyszerű. A projekthez
hozzáadva csak le kellett származtatnom a vezérlőből. A vezérlőben olyan speciális
akciók megvalósítása következett ez után, amik nem a szokásos nézetek segítségével
jelenítik meg az adatokat, hanem a beépülő response metódusával egy hibakódból és
egy tömbből állítják össze a kimenetet. A REST fájlformátumainak támogatása sajnos
igen szegényes: csak XML formátumban van lehetőségünk a kimenetet megjeleníteni.
Mivel a feladat megoldásához külső beépülőt használtam, így a Codeigniter ebből a
szempontból nehezen vethető össze azokkal a keretrendszerekkel, amik beépítetten
támogatást nyújtanak ehhez, mivel a beépülő kiválasztása az én belátásom szerint
történt.

6

Letölthető: https://github.com/philsturgeon/codeigniter-restserver
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Meglepő módon a Symfony könyvtárában sem található a REST kérésekhez
támogatás. Ahogy a keretrendszer belső felépítésénél láthattuk, a Symfony tudhatja
magáénak a legnagyobb keretrendszert, ami mégsem tartalmazza a szükséges
funkciókat. Ahogy a Codeigniter esetében, úgy itt is külső beépülő segítségével
valósítottam meg a feladatot. Az elérhető beépülők közül a legnépszerűbbet próbáltam
kiválasztani, így a Friends of Symfony által fejlesztett FOSRestBundlet7 építettem be.
Ahogy sajnos néhány közösség által fejlesztett beépülőnél, úgy itt is a hiányos és nem
megfelelő dokumentáltság nehezítette a munkámat. A megvalósított funkciókhoz igen
sok esetben kellett saját megoldásokat keresnem, illetve a nézet szerepe sem volt
teljesen tisztázva a modul leírásában. Bár az elkészített feladat a többi
keretrendszerhez képest kifejezetten tömör lett és igen kevés kódból meg tudtam
valósítani, sajnos a többi keretrendszerhez képest ennek az elkészítése több időt vett
igénybe, a modul működésének hosszas megértése miatt.
/**
* @Route("/rest/article/{id}.{_format}", name="rest_article",
requirements={"id" = "\d+"}, defaults={"_format" = "xml", "id" = null})
* @ParamConverter("article", class="MainBundle:Articles")
* @Get
* @Rest\View
*/
public function articleAction($article = null) {
$m = $this->getDoctrine()->getManager();
if (!$article) {
$article =
$m->getRepository('MainBundle:Articles')->getArticleTitles();
}
return $article;
}

Symfonyban a REST felület megvalósítás mindössze pár sor

A beépülő viszont rugalmas, többfajta kimeneti formátumot is támogat, amiből én
az XML formátumot választottam.
A Yiiben elkészített REST kiszolgálóhoz a dokumentáció Wiki oldalai között találtam
segítséget [31]. Sajnos a Yii sem nyújt támogatást a feladat megvalósításához (így egy
natív

PHP-ban

írt

implementációt

kellett

megvalósítanom),

viszont

a

dokumentációban adottak voltak az alacsony szintű működést megvalósító

7

Letölthető: https://github.com/FriendsOfSymfony/FOSRestBundle
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metódusok,

amiknek

a

segítségével

(helyére

másolásával)

már

a

többi

keretrendszerhez hasonló felületet kaptam. Bár ez közel sincs olyan rugalmas, mint egy
beépített megoldás, vagy egy jó minőségű közösség által nyújtott beépülő, a kitűzött
célt sikerült elérni vele. A kiszolgáló kimeneti formátuma az eddigiekkel ellentétben
most JSON (JavaScript Object Notation) formátumú (mivel ehhez viszont nyújt
beépített megoldást a Yii).
A fejezetben utolsóként vizsgált keretrendszerben, a Zend Frameworkben viszont
az eddigiektől eltérően igen jó támogatást találhatunk. A dokumentációban ez a funkció
igencsak eldugott helyen és a korábban leírtakhoz hasonlóan eléggé felületesen
említve kerül csak elő, így a felhasználásakor a különböző fejlesztői portálok segítségét
is igénybe kellett vennem – igaz nem akkora mértékben, mint a Symfonynál. Az így
elkészült felület a Symfonyéhoz hasonlóan néhány sorból áll, a különböző
szolgáltatásokhoz pillanatok alatt lehet felületet készíteni, mindössze egy speciális
vezérlőből kell származtatni és az akciók nevét előre definiált formátumban kell
megadni. A kimeneti formátum a Zend esetében is JSON, mert csak ehhez áll
rendelkezésre a könyvtár támogatása. Ennek használatát az XML-lel szemben a
gyorsabb feldolgozás miatt ajánlják.
Ebben a fejezetben megint élesen elkülönülnek a keretrendszerek egymástól a
felhasználás tekintetében. Attól eltekintve, hogy csak egyetlen keretrendszer nyújt
támogatást a REST szolgáltatáshoz mégis látható, hogy melyikeknél van lehetőség
komolyabb felületek készítésére. A Yii esetében csak egy látszatmegoldás érhető el,
amivel egy nagyon egyszerű felület készíthető. A Codeigniterben használt beépülő
segítségével már több funkcionalitás biztosított, de ez sem tekinthető olyan
mélységben absztraktnak, mint azt egy komoly felülettől elvárhatnánk. A Symfony és
Zend esetében viszont a kevés dokumentáció ellenére, a működést megértve lehetőség
van komoly felületek építésére, így ezek a keretrendszerek ajánlottak leginkább az
ilyen webes szolgáltatások fejlesztéséhez.
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6.12 Azonosítás és jogosultságkezelés (authentication & authorization)
A fejezetben a felhasználókezelés funkciókat vizsgálom meg közelebbről. Ez minden
esetben közösség által fejlesztett beépülőkből fog állni, mivel ilyen „speciális”
igényekhez a keretrendszerek még nem nyújtanak teljes körű támogatást. A megfelelő
modul kiválasztásakor igyekszem a legnépszerűbb modult beépíteni a rendszerbe,
ezzel a lehető legtöbb funkcióval felruházva a webes alkalmazásom. A felhasználó
kezelés igen sok komponensből is állhat (aminek a része lehet akár a Facebook alapú
azonosítás), ezért nemcsak a példaprogramban megvalósított funkciókat veszem majd
figyelembe, hanem kitérek a nyújtott egyéb lehetőségekre is. Eltérő viszont az
azonosítás és jogosultságkezelés támogatása. Ehhez jellemzően beépített funkciókat
szoktak szolgáltatni, így ezeket is szemügyre veszem.
A Codeigniter esetében a felhasználó azonosítását és a jogosultságkezelést végző
modulból a Flexi auth8 nevű beépülőt választottam ki. A Codeigniter keretrendszerhez
hasonlóan nagyon részletes dokumentáció tartozik hozzá és a telepítése sem volt
bonyolult. Hátránya viszont, hogy nagyon mélyen kellett integrálni az alkalmazásba
(ahogy azt a 6.1.3-as fejezetben említettem), a keretrendszer fájljai a meglévők közé
kerültek. Ennek megfelelően a plusz funkciók eltávolításához a forráskódba kellett
belenyúlnom, illetve azokat módosítva érhettem el az egységes felületet is. A Flexi auth
a megvalósított funkciókon kívül lehetőséget nyújt a fiók aktiválás megköveteléséhez
és az elfelejtett jelszó helyreállításához is, viszont nincs lehetőség az API-n keresztüli
azonosításra. A jogosultság kezelésre csoportok és jogosultságok létrehozásával van
lehetőség, amivel kifinomultabb rendszer készítésére is lehetőség van a fejlesztőnek.
A Codeigniter beépítetten semmilyen támogatást nem nyújt sem az azonosításhoz,
sem a jogosultságkezeléshez, így ezeket mind a Flexi auth valósítja meg. Ez hátrányos
abból a szempontból, hogy annak a beépülőnek a megvalósítására kell alapozni,
aminek a frissíthetőségét pont a módosítással veszítjük el. Ezzel összességében a Flexi
auth egy jól használható felületet ad, ami a legtöbb esetben elégséges, viszont igen nagy
hátrány a nehézkes bővíthetőség és a szinte lehetetlen frissítés.

8

Letölthető: http://haseydesign.com/flexi-auth/
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A Symfonynál ezzel szemben egy absztrakt, olyan szinten univerzális megoldást
kapunk a FOSUserBundle9 beépítésével, ami akár a keretrendszer része is lehetne. A
Symfony moduláris felépítésének megfelelően a Composer segítségével tölthető le az
új csomag, aminek a beállítása a Codeigniteréhez hasonlóan egyszerű, de sok lépésből
álló folyamat. A beállítás során meg kellett adnom a különböző alapvető felületek
(bejelentkezés, regisztráció) elérési útjait és a hozzáférés vezérlőt (tűzfal), majd
frissítenem kellett az adatbázist. A modul alkalmazásba integrálása közben érezhető a
legjobban a Symfony igen jó megközelítése a modulok felé. A kezdeti beállításokat a
konfigurációs állományokban való megadás után minden funkció felüldefiniálható volt,
pusztán a származtatás segítségével. Ez persze nem csak az általam megvalósított alap
funkciókra igaz, de akár a teljes működés tovább alakítható így. A származtatás
használatával a beépülő is frissíthető marad. A funkciókat tekintve a rendszer szinte
mindent támogat, ami a felhasználó kezelésre vonatkozik; a példaprogramban
elvártakon túl még a következő funkciók érhetőek el: felhasználói fiók aktiválásának
megkövetelése, elfelejtett jelszó helyreállítása, különböző API-k felhasználásával
történő azonosítás és természetesen felhasználói csoportok megadása.
A Symfony viszont a Codeigniterrel ellentétben igen sok támogatást nyújt már
önmagában is a felhasználói azonosításhoz és jogosultságkezeléséhez is. A
felhasználókat a keretrendszer képes azonosítani, illetve jogosultságokat rendelni
hozzá, amik segítségével ellenőrizni tudja egy felületre a jogokat. A folyamatot remekül
szemlélteti a Symfony alábbi ábrája:

9

Letölthető: https://github.com/FriendsOfSymfony/FOSUserBundle
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22. ábra: Authentikáció és authorizáció a Symfonyban

Az ábrán látható, hogy a kliens felhasználónévvel és jelszóval lép be, így a tűzfal
átengedi, az azonosítás megtörtént. A következő lépésben a jogok ellenőrzése
következik, amin a felhasználó vissza lett utasítva, így nem jut el az alkalmazáshoz.
Innen a „belépés megtagadva” üzenet érkezik vissza a klienshez. Látható, hogy a
Symfonyban nagyon jó támogatás érhető el a feladat megvalósításához (melyhez a
beépülő többnyire felületet nyújt csak).
A Yii esetében a felhasználó kezelést, mint alapvető funkciót még jobban integrálták
a keretrendszerbe, de természetesen ehhez is szükséges volt egy külső beépülő
telepítése, ami a felületet és az adatbázis hátteret nyújtja a mintaalkalmazásunk
számára. Erre a feladatra a Yii user10 nevű beépülőt integráltam a projektbe. A
telepítéskor jól jött a Yii által nyújtott moduláris támogatás, ami bár nem olyan
rugalmas, mint a Symfonyé, de már szolgáltatja a szükséges szintű absztrakciót. A
telepítés közben nem volt semmi probléma, a leginkább időrabló tevékenység a
megjelenés felüldefiniálása volt egy téma (theme) megadásával. A beépülő sokoldalú,
10

Letölthető: https://code.google.com/p/yii-user/
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bár a Symfony által nyújtott szolgáltatások számát nem éri el. Lehetőség van az elvárt
feladatokon kívül a felhasználói fiók aktiválásának megkövetelésére, az elfelejtett
jelszavak helyreállítására, profil oldal megjelenítésére és fájlfeltöltésre is. A
Symfonyval szemben viszont nem tud Facebook és egyéb API-k segítségével
felhasználót azonosítani.
Ahogy említettem, a Yii fordítja beépítetten a legnagyobb figyelmet a felhasználók
azonosítására

és

jogosultságkezelésére.

A

vezérlők

generálásakor

már

alapértelmezetten létre vannak hozva az akciókhoz a jogosultsági szintek, amik a
hozzáférést szabályozzák, valamint a yiic eszköz segítségével generált alkalmazásváz
is a kezdetektől tartalmaz egy minta bejelentkezés oldalt (ami sajnos nem előre
beállított, csak pár sor példakóddal ellátott oldalt). Ennek megfelelően, ha az igények
nem térnek el nagyon a szokásostól (amit a Yii abban határoz meg, hogy az adatokat
bárki nézheti, de csak admin jogosultsággal rendelkező felhasználó menedzselheti),
akkor ezzel nagyon gyorsan lehet új funkciókat fejleszteni, nem kell minden újonnan
felvett vezérlőhöz és akcióhoz külön beállítani a jogosultságokat.
A Zend Framework segítségével készített példaprogramba sajnos csak egy még
fejlesztés alatt álló beépülőt tudtam felhasználni, mivel ez a keretrendszer nem
bővelkedik a közösség által fejlesztett komponensekben. Ennek a felhasználó kezelő
modulnak a neve ZfcUser11. A telepítéssel és beállítással itt sem volt probléma, a feladat
legnagyobb részét a Composer függőség kezelőre bízhattam. Az adatbázis beállítása és
létrehozása után már csak a finomhangolás és a megjelenés testreszabása volt hátra.
Ahogy a Yii esetében, úgy itt ez utóbbi okozott csak kisebb fennakadásokat. A beépített
komponens bár még fejlesztés alatt áll, hónapok óta nem történt rajta változás, így
sajnos sejthető, hogy nem lesznek további fejlesztések rajta. A példaprogramban
megvalósított funkciókon kívül tartalmaz még jelszó helyreállítást, ami a többi
keretrendszerhez használt komponensekhez képest eléggé szegényes.

11

Letölthető: https://github.com/ZF-Commons/ZfcUser

PHP alapú keretrendszerek összehasonlítása

66

A ZfcUser által nyújtott szolgáltatások száma viszont egyáltalán nem tükrözi a Zend
Framework tudását. A többi keretrendszer magjához képest kifejezetten sok funkció
érhető el. A keretrendszer beépítetten tartalmaz nemcsak felhasználó azonosításhoz
kapcsolódó könyvtárat, de az több eszközt is ad a kezünkbe. Erre példa a felhasználó
azonosítás adatbázis alapján, amit egyik korábbi keretrendszer sem támogat.
Kiemelkedő még az azonosításon túl a jogosultságkezelés is. Az eddig vizsgált
keretrendszerek a használati eset alapon vizsgálták a jogosultságokat, viszont a
Zendben lehetőség van emellett még ACL (Access Control List) alapon is vizsgálni
ezeket. Ez azt mutatja, hogy a Yii mellett a Zend Framework elkészítésekor is nagy
figyelmet kapott ez a funkció, amivel összetett alkalmazások valósíthatóak meg a Zend
segítségével – habár itt a felületet a kiegészítők hiányában magunknak kell
elkészítenünk.
A megoldások sokszínűsége miatt – ebben a fejezetben újra – nehéz egyértelműen
jobbnak vagy rosszabbnak megnevezni az egyes megoldásokat. Ami inkább kitűnik, az
a felhasználási célterületek sokszínűsége. Ez alól talán kivételt jelent a Codeigniter, ami
keretrendszer szinten semennyire nem támogatja a felhasználó kezelést, így ezt a
keretrendszert csak kisebb (felhasználókat is kezelő) oldalak készítéséhez lehetne
ajánlani. A Symfony esetében viszont már egy igen magas szintű és sok funkcióval
rendelkező felhasználó kezelés áll rendelkezésre, ami akkor használható remekül,
amikor rövid idő alatt teljes felhasználó menedzsmentet nyújtó felület kialakítása a cél.
A Yii esetében az alapértelmezetten generált jogosultságok kezelése, ami kiemelkedik,
így ez akkor előnyös, amikor nincs szükség a jogok változatosságára, mivel ekkor a
fejlesztés sokkal gyorsabb a többi keretrendszerhez képest. A Zend Frameworknek
láthatóan nem erős oldala a külső beépülők támogatottsága, ellenben a keretrendszer
által nyújtott funkciók rugalmassága és gazdagsága arra ösztönöz, hogy olyan
alkalmazásokat készítsünk, amiben a felhasználó kezelés bonyolult, a jogokból nagyon
sokat kell kezelni és előtérbe kerül az egyedi igény.
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6.13 A nem szokványos feladatok elvégzéséhez nyújtott szolgáltatások
Ebben a fejezetben a keretrendszerek által nyújtott egyéb szolgáltatásokat veszem
sorra. Az eddigi fejezetekben a főbb funkcionális követelményeket kielégítő funkciókat
vizsgáltam meg, viszont szükség lehet olyan feladatok megvalósítására is, amelyek
(jelenleg) többnyire nem részei egy webes alkalmazásnak. Ezeknek a kiegészítő
funkcióknak az összehasonlítását ezért inkább mennyiségi szempontból hasonlítom
össze, nem pedig a nyújtott szolgáltatások sokoldalúságát, ahogy azt az eddigi
fejezetekben. Kiegészítő funkciónak olyan szolgáltatásokat tekintek, amelyekről eddig
nem volt szó (érintőlegesen sem), de a keretrendszerek támogatást nyújtanak
hozzájuk. Ennek megfelelően a keretrendszerekhez tartozó plusz funkciókat egy
táblázatban foglalom össze, a fontosabb elemeket pedig a táblázat után szövegesen
kiemelem.
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3. táblázat: A keretrendszerek által nyújtott kiegészítő szolgáltatások
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A

táblázatban

összefoglalt

kiegészítő

funkciók

természetesen

csak

a

legfontosabbakat tartalmazzák, az összes funkció összegyűjtésével áttekinthetetlen
lenne az összefoglalás. A zárójeles pipák olyan támogatást jelölnek, ahol a
keretrendszer nem tartalmazza alapértelmezetten a funkciót, de saját fejlesztésű,
külön letölthető beépülővel igen. A nem támogatott funkciók legnagyobb része külső
beépülővel megvalósítható, de ekkor már nem a keretrendszer által nyújtott
szolgáltatásról beszélünk, így ezek nem támogatottként kerültek megjelenítésre.
Meglepő a Codeigniterben rendelkezésre álló különleges funkciók száma. A korábbi
fejezetekben a legjellemzőbb tulajdonsága a keretrendszernek a kevés funkció volt, itt
mégis többet nyújt nagyméretű társainál.
A Symfonyban a felsoroltak legnagyobb része külső beépülőként érhető el, így ezért
tűnik „butábbnak”, mint a Codeigniter. A Symfonyt legnagyobb részben a közösség
építi, a keretrendszer pedig inkább külső komponensekből áll össze, de erről
részletesebben a 6.16-es fejezetben lesz szó.
A Yii nagyon keveset támogat ezekből a funkciókból, ez sejtet már egy olyan
következtetést, amiben a Yiit inkább adminisztrátori felületként, a beépített funkciókat
használva érdemes használni, mint egy sokoldalú webes alkalmazást.
A Zend Frameworkből sok komponens kimaradt az előző verzióról átálláskor.
Néhány ezek közül külön komponensbe került. Ezzel együtt viszont még elég sok
feladat elvégzésére használható, könnyű felületet nyújt a bonyolultabb, de ritkábban
használt feladatok elvégzéséhez.
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6.14 Hatékonyság
A webes alkalmazások esetében egy nagyon fontos szempont (bár erről mégis sokan
elfeledkeznek) a hatékonyság. Egy vastag kliens program esetében egy átlagos
felhasználónál is rengeteg erőforrás áll rendelkezésre, amiből ritkán van csak hiány. A
diplomamunkámban vizsgált szerveroldali alkalmazásoknál viszont egy szerverre egy
időpillanatban akár több száz felhasználó is csatlakozhat egyszerre, a kiszolgálónak
pedig ilyen terhelés mellett is minél rövidebb idő alatt fel kell dolgoznia a kérést, majd
a választ visszaküldeni. A válaszidő egy webes alkalmazás esetében kulcsfontosságú,
hiszen minél tovább tart az oldal betöltése, úgy nő az esélye, hogy a weboldalra látogató
felhasználó elnavigál az oldalról. [32] [33] A betöltés gyorsítására több lehetőség is
van, ezek közül minket a gyorsítótárazás és a keretrendszer alap sebessége érdekel
(ami a gyorsítótárazással tovább növelhető).
A keretrendszerek alap sebességét két eszközzel mértem le. Az első az
ApacheBench12, aminek a segítségével egyszerű kéréseket indítok párhuzamosan a
webkiszolgáló felé. A mérés során a keretrendszereken belüli folyamatokba nem
látunk bele, a válaszok beérkezésének a sebessége kerül csak mérésre. Mivel ez egy
terheléses teszt, így erősen függ a mérést végző számítógép teljesítményétől, ezért nem
a konkrét válaszidő lesz a meghatározó szempont, hanem a keretrendszerek
egymáshoz viszonyított töltési sebessége, ahol a leggyorsabb keretrendszer lesz a
viszonyítás alapja. A mérésben két oldal sebességét mérem le minden alkalmazásban:
az adatbázisból listázást (CRUD művelet listázás aloldala) és a fordítást. A két méréssel
látható lesz egy „statikus” tartalom betöltési sebessége, és egy „dinamikus” tartalomé,
ami már adatbázisból olvas. A méréseket végző számítógép releváns paraméterei:


Intel i7-2600K 3.4 GHZ processzor 4 feldolgozó maggal és 8 virtuális szállal



4x4 GB DDR3 1600 MZH memória



Apache 2.2.22-es verzió



PHP 5.4.9-es verzió

A mérésben minden virtuális szálra 2 párhuzamos kérést indítok összesen 10 000
lekérdezéssel minden felületre (a lefuttatott parancsok mellékletként megtalálhatóak).
Az összes mérést lefuttatva végül a következő eredmények jöttek ki:

12

Letölthető: http://www.apache.org/
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Min (ms)
Átlag (ms)
Max (ms)
Lekérdezések
száma
másodpercenként

Codeigniter

Symfony

Yii

10
28
98

126
270
590

24
54
148

Zend
Framework
74
158
414

565.29

59.29

294.44

100.89

4. táblázat: A fordítás oldalon végzett ApacheBench mérések eredményei

Min (ms)
Átlag (ms)
Max (ms)
Lekérdezések
száma
másodpercenként

Codeigniter

Symfony

Yii

18
47
123

159
321
626

45
114
313

Zend
Framework
88
190
451

338.29

49.75

140.70

84.21

5. táblázat: Az adatbázis listázás oldalon végzett ApacheBench mérések ereményei
600
500
400
300
200
100
0
Codeigniter

Symfony
Fordítás

Yii

Zend framework

Adatbázis

23. ábra: Lekérdezések száma másodpercenként

A mérési számokat áttekintve azonnal látható, hogy bár a Codeigniter a korábbi
fejezetekben sorra alulmaradt funkcionalitásban, a sebesség tekintetében köröket ver
a többi nagy keretrendszerre. A Symfonyval összehasonlítva például a fordítás oldalon
majdnem 10x gyorsabb. Áttekintve a méréssel kapott adatokat (felhasználva a Hiba! A
hivatkozási forrás nem található. fejezetben végzett méréseket) azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy a keretrendszerek sebessége fordítottan arányos a mérettel (24.
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ábra). Ez visszavezet természetesen a nyújtott szolgáltatások számához, hiszen amíg a
Symfony nemcsak többet nyújt a közös komponensekben, de olyan funkciókkal is
rendelkezik, amikkel a Codeigniter nem. Erre példaként az eseménykezelőt lehet
felhozni, aminek a segítségével a Symfonyban eseményeket lehet kiváltani és kezelni.
Ennek az inicializálása persze mind értékes processzoridőt emészt fel.
400000

600

350000

500

300000
400

250000

200000

300

150000

200

100000
100

50000
0

0
Codeigniter

Symfony

Keretrendszer mérete (kódsorok száma)

Yii

Zend framework

Lekérdezések száma másodpercenként

24. ábra: Másodpercenkénti lekérdezések számának és a keretrendszerek méretének
kapcsolatát szemléltető diagram

Ennek alapján felállítható az egyértelmű gyorsasági sorrend a keretrendszerek
között (a leggyorsabbtól a leglassabbig): Codeginiter, Yii, Zend Framework és Symfony.
A teljesítmény teszt utáni másik teszt, amit a keretrendszereken végeztem már
eltérő, inkább a belső felépítést szemlélteti jobban, illetve a különböző komponensek
inicializálási sebességét. A mérést az Xdebug13 nevű PHP kiegészítővel végeztem, az
eredményeket pedig a KCachegrind14 nevű programmal jelenítettem meg grafikus
formában. A mérés alapja, hogy a mért vezérlőbe bekerül egy 0.01 másodperces
késleltetés (sleep), ami aztán a diagramon is megjelenik. Ennek a futásidejét tudjuk,
hiszen a nyelv garantálja, ezzel viszonyítási pontot adva a többi komponens
futásidejére. Az előző teszthez hasonlóan ezt a tesztet is az adatbázis listázón
alkalmaztam, illetve a fordítástól eltérően egy üres (sablon nélküli) vezérlőben. Az
adatbázis listázással végzett teszten az átlagos működés közben figyelhető meg a
keretrendszer inicializálása, amíg a sablon nélküliben a minden esetben betöltésre
13
14

Letölthető: http://xdebug.org/
Letölthető: http://kcachegrind.sourceforge.net/cgi-bin/show.cgi
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kerülő mag komponensek betöltődése. A dokumentumban csak az adatbázissal végzett
mérést fogom csak vizsgálni, mivel ez bővebb a másiknál, de a mérésekről készült
eredmények mellékletként megtalálhatóak.
Az elsőként vizsgált keretrendszer a Codeigniter – amiről már tudjuk, hogy a
leggyorsabb is, így kevés inicializáló műveletre számíthatunk.

25. ábra: A Codeigniter betöltésének vizuális megjelenése adatbázis kapcsolattal

Az ábrán világos barnával színezett terület ábrázolja az általam írt 0.01
másodperces várakozást. A várakozástól jobbra az adatbázishoz kapcsolódó
műveletek, balra a várakozáshoz közelebbi részen a naplózás, a távolabbi bal oldalon
pedig a keretrendszer magjának inicializálása látható. A teljes feldolgozásból a
kényszerített alvás művelet 20.61% időt vett igénybe, ami nagyon jónak mondható,
mivel ebben az adatbázissal való interakció is benne van.
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A Symfony esetében ez az ábra várhatóan sokkal összetettebb lesz, tekintve, hogy
ez a leglassabb az összehasonlításban részt vevő keretrendszerek között.

26. ábra: A Symfony betöltésének vizuális megjelenése adatbázis kapcsolattal

Az alvást itt is a világos barna terület jelzi, viszont meglepően ez nem csak egy helyen
fordul elő, hanem az ábra több pontján is megjelenik darabokban (sötét barna színnel).
Ebből következtethetünk valamilyen többszálú vagy eseményalapú feldolgozásra,
mivel a mérést közelebbről megvizsgálva a vezérlő nem többször lett meghívva,
mindössze csak más feladatok is feldolgozásra kerültek közben. Az ábra
bonyolultságából látszik, hogy ez már nem olyan letisztult mint a Codeigniteré, a teljes
feldolgozás nemcsak a mag (jobb szél), a naplózás és az adatbázis kapcsolat
inicializálását foglalja magába, hanem a fordítóét (annak ellenére, hogy a feladatban ez
nem került felhasználásra), a sablonozóét, az esemény kezelőt és még pár tucat
objektumét egyaránt. A teljes feldolgozási időből végül összesen 6.22%-ot tesz ki a
várakozás.
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A Yiinél újra kevesebb objektum kerül példányosításra, így jobban felismerhetővé
válnak a függvényhívások is.

27. ábra: A Yii betöltésének vizuális megjelenése adatbázis kapcsolattal

Itt a világos barnával jelölt várakozás 12.43% időt vett igénybe a teljes
feldolgozásból. Átnézve az összes inicializálást itt is látható, hogy sokkal kevesebb
egyéb objektum került betöltésre, mint a Symfonynál, a feldolgozási idő legnagyobb
részét a Codeigniternél látott mag betöltése és az adatbázissal való interakció teszi ki,
itt viszont a naplózás helyett a sablonozás jelenik még meg, mint erőforrás igényesebb
feladat.
A Zend Frameworknél a méretéből adódóan a Symfonyhoz hasonló képre
számíthatunk.

28. ábra: A Zend betöltésének vizuális megjelenése adatbázis kapcsolattal
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Az ábrán még kevesebb részlet vehető ki, mint a Symfonynál, így ránézésre látható,
hogy rengeteg objektum inicializálása történik meg egy oldalbetöltéskor – habár ezek
összességében gyorsabban töltenek be, mint a Symfony nagyobb méretű objektumai.
A világos barna várakozás a Symfonyhoz hasonlóan itt is több részre esik szét,
összességében 7.99%-át kitéve a teljes töltési időnek. A keretrendszer komplexsége
miatt az inicializált objektumokat itt nem gyűjtöm össze, a Symfonyhoz hasonlóan itt
is rengeteg segédobjektum jön létre.
A keretrendszerek működésének gyorsítására természetesen használhatóak
különböző gyorsítótárazó technológiák is. Ezek lehetnek PHP modulok, de a vizsgált
keretrendszerek közül mind támogatja a kézi gyorsítótárazást is, amivel a fejlesztő
döntheti el, hogy mely objektumok legyenek milyen sokáig a gyorsítótárban. Ezeknek
a használata erősen függ a megvalósított feladattól és többnyire inkább függetlenek a
keretrendszertől, így ezeket nem vizsgálom meg részletesen.
Összesítve a mérési eredményeket a keretrendszerek közötti sorrend bár sejthető
volt előre, most már méréssel alátámasztottuk, hogy a nagyobb keretrendszereknek
hiába jó a felépítése, a rengeteg plusz szolgáltatás, ami megjelenik és csak igénybe
vehető (de sokszor inicializálódik akkor is, amikor nincs rá szükségünk) igencsak
képes lelassítani a működését. Amennyiben tehát egy gyors alkalmazásra van
szükségünk, lehetséges, hogy a kisebb tudás ellenére mégis a Codeigniter lesz a
tökéletes választás.
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6.15 Biztonság
A hatékonyság mellett még nagyon fontos szempont a biztonság. A korai PHP-s
alkalmazások (amelyek még nem használtak keretrendszereket) nyüzsögtek a
biztonági résektől, ezeknek a betömése pedig rengeteg energiabefektetést igényelt. A
keretrendszerek előnye nemcsak az MVC felépítésben és az előre megírt
függvénykönyvtárakban rejlik, hanem az ismert támadások ellen is védelmet
nyújtanak kisebb-nagyobb részben. Mivel a biztonság kérdése kifejezetten fontos, így
az összehasonlításban is helyet kapott egy rövid összehasonlítás, ami során néhány
népszerű támadási móddal próbálok kárt okozni a példaprogramokban. Egy teljes
biztonsági elemzés túlmutatna egy egyszerű fejezet keretein, így csak a legsűrűbben
előforduló támadási módokból hármat választok, majd ezeket alkalmazom
szúrópróbaszerű minták segítségével. A három kiválasztott támadási mód a következő:


SQL befecskendezés (SQL injection)



Oldalon keresztüli szkriptelés (Cross-site scripting, XSS)



Oldalon keresztüli kéréshamisítás (Cross-site request forgery, CSRF)

6.15.1 SQL befecskendezés
Az SQL befecskendezés során az alkalmazásba többek között a beviteli mezők, AJAX
kérések vagy URL-ek segítségével SQL kódrészleteket fecskendezünk, amiket az
adatbázis-kezelő szoftver végrehajt. Ezek a kódrészletek a meglévő lekérdezések
viselkedését megváltoztatják, a támadás során a cél lehet információ kinyerés vagy
károkozás is. A példaprogramban a bejelentkező űrlapot fogom tesztelni, mivel itt lehet
a legjobban megváltoztatni az elvárt működést. A támadást négy mintával tesztelem,
amik mellékletként megtalálhatóak. A tesztelés eredménye a minták futtatása során a
következő eredményt hozta:
Codeigniter
Symfony
Yii
Zend Framework

Sikertelen támadás
Sikertelen támadás
Sikertelen támadás
Sikertelen támadás

6. táblázat: Az SQL befecskendezéses támadás eredménye az egyes keretrendszereken
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A támadást egyik keretrendszerrel sem sikerült végrehajtani. Ez nagyon jó
eredmény habár a PHP PDO modelljével (amennyiben a keretrendszer ezt használja)
ennek a támadásnak a rendszer már nyelvi szinten is ellenáll, ezzel ugorhatunk is a
következő tesztre, amire viszont már nincs alapértelmezetten nyelvi támogatás, a PHP
csak eszközöket ad a védekezéshez.
6.15.2 Cross-site scripting
A cross-site scripting támadás már a klienseket veszi célba elsődlegesen. A támadás
első lépése, hogy a támadó egy űrlap segítségével Javascript kódot juttat az
adatbázisba. Az áldozat(ok) ezt az adatbázisba feltöltött kódot valamilyen formában
megjelenítik a böngészőjükben, aminek hatására azok lefutnak. A szkriptnek több
funkciója is lehet, többnyire személyes adatokat változtathatnak meg vagy
terjedhetnek felhasználóról felhasználóra, esetleg adatokat küldenek tovább.
A keretrendszerek a támadás ellen több módon is védekezhetnek. Az első
módszerben nem engedik meg a kód adatbázisba írását, ekkor a bemeneti adatok
tisztításra kerülnek. A másik módszer szerint a kód adatbázisba kerülhet, viszont az
adatok visszaküldésénél a szkript szöveges, a böngésző által nem futtatható állapotban
kerül megjelenítésre. A támadást összesen 11 mintával tesztelem, a cél felület pedig
természetesen az Articles tábla, illetve annak listázó felülete. A teszteket lefuttatva az
eredmények a következő eredményt hozták:
Codeigniter
Symfony
Yii
Zend Framework

Sikertelen támadás
Sikertelen támadás
Sikertelen támadás
Sikertelen támadás

7. táblázat: Az XSS támadás eredménye az egyes keretrendszereken

A támadást minden keretrendszer sikeresen kivédte. A védekezés módja viszont
eltérő volt majdnem minden esetben. A Codeigniter a gyanús szkript blokkokat
megjelölte, majd eltávolította. A Yii jelölés nélkül eltüntette a gyanús szövegrészleteket.
A Symfony és a Zend Framework a kimenetet alakította olyan formára, hogy azt a
böngészők biztosan ne hajtsák végre. Bár ebben a fejezetben kifejezetten szempont
volt a támadás kivédése, természetesen lehetőség van ilyen kódok adatbázisba
juttatására és végrehajtható formában a böngészőbe juttatása, amennyiben erre
kifejezetten szükség van (és a programozó gondoskodik a keretrendszer helyett a
megfelelő védelem garantálásában).
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6.15.3 Cross-site request forgery
Az utolsó vizsgált támadásfajta a felhasználó adatainak megváltoztatását célozza,
például a felhasználó jelszavát a profil oldalon keresztül. Ezt egy hamis űrlappal lehet
elérni, amit a támadó egy saját weblapján elhelyez (titokban). Az áldozat ennek a
weboldalnak a meglátogatása után nem vesz észre semmit, viszont eközben a hamis
űrlap elküldésre kerül, ahol, ha az áldozat be van jelentkezve, akkor az adatai
megváltoznak.
A keretrendszerek általában egy rejtett beviteli mezőt helyeznek el az űrlapokon,
amiben egy véletlenszerűen előállított karakterlánc kerül tárolásra. Ez a karakterlánc
a szerveren is tárolásra kerül, az űrlap elküldésekor pedig a kettő összehasonlításra
kerül. Mivel a támadó nem ismeri ezt a karakterláncot, így a támadás sikertelen lesz. A
támadás teszteléséhez én is elkészítettem az Articles táblát módosító űrlapnak a
pontos mását, majd feltöltöttem a saját adataimmal. Az egyszerűség kedvéért a támadó
űrlapot nem rejtettem el, de valódi környezetben persze az űrlap nem látható, az
áldozatnak pedig nem kell elküldenie a tartalmat. A támadások végrehajtása után a
következőképp alakult az eredmény:
Codeigniter
Symfony
Yii
Zend Framework

Sikeres támadás
Sikertelen támadás
Sikeres támadás
Sikeres/Sikertelen támadás

8. táblázat: A CSRF támadás eredménye az egyes keretrendszereken

Ahogy az eredményekből látható, itt már bizony van különbség a keretrendszerek
eredményei között. A Codeigniter és a Yii elbukott a teszten, az adatokat sikerült
megváltoztatni. Mivel a keretrendszer nem tartalmaz beépítetten védelmet, így erről
alacsony szinten a programozónak kell gondoskodnia. Ennél jobb eredményt hozott a
Zend Framework tesztje, ahol végre tudtam hajtani a támadást egy erre fel nem
készített űrlapon, de a keretrendszerben van támogatás a védelem kivédésére. A
programozónak csak annyi teendője van a védelem bekapcsolásához, hogy elhelyezi a
korábban említett speciális rejtett mezőt az űrlapon. Sajnos, ha ez elmarad, akkor az
űrlap védtelen marad. A legjobban a Symfony szerepelt, ez a keretrendszer elsőre
ellenállt a támadásnak, mivel itt minden űrlap alapértelmezetten tartalmazza a
speciális mezőt. A mező kikapcsolására lehetőség van persze olyan esetekben, amikor
ez megakadályozhatja a helyes működést.
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6.15.4 Összefoglalás
A fejezet összefoglalójaként láthattunk nyelvi szinten támogatott védelmet,
keretrendszer által nyújtott védelmet és olyan támadást is, ami ellen már nem védenek
azonos módon. Ahogy a biztonság is szerepet játszik a natív PHP használatával
szemben, igenis vannak különbségek a keretrendszerek között. Ezek a különbségek
természetesen még mélyebbek a gyakorlatban, de ennek az elemzése túlmutat a
fejezeten. Az elvégzett mérések viszont felállítanak egy sorrendet ebben a fejezetben
is, amely biztonsági szempontból a következőképp alakult (legrosszabbtól a legjobbig):
Codeigniter és Yii, Zend Framework, Symfony. A sorrendben bár a Symfony és a Zend
egyaránt védelmet nyújtott a CSRF támadás ellen, a Zend ezt alapértelmezetten nem
használja, így fennáll a veszélye a védelem bekapcsolásának „elfelejtése”, ami viszont a
Symfonyban nem fordulhat elő.

6.16 A keretrendszerek köré szerveződött közösségek és a fejlesztést segítő
eszközök áttekintése
Az összehasonlítások utolsó fejezetében a keretrendszerek köré szerveződött
közösségeket és a keretrendszerekhez nyújtott támogatásokat veszem szemügyre. Ez
a szempont sem hanyagolható el jobban, mint a többi, hiszen egy jó minőségű fejlesztő
környezet vagy egy univerzálisan használható, aktívan fejlesztés alatt álló közösség
által készített beépülő még akár több munkát tud nekünk spórolni, mint egy jó
sablonozó motor. A fejezetben így nem csak a közösséget, a felhasználható beépülők
számát, a közösség aktivitását fogom vizsgálni, hanem a keretrendszereket fejlesztő
vállalatok által nyújtott szolgáltatásokat, fejlesztő- és üzemeltető eszközöket is.
Mivel a Codeigniter csak az egyik terméke az Ellislabnak, így nem kap kiemelt
figyelmet. A hivatalos portálon többnyire a többi termékről van szó, a keretrendszerrel
kapcsolatos témák a fórumon kapnak helyet, illetve még egy állásajánlatokat gyűjtő
aloldal található.
A Codeigniter kis mérete és könnyű áttekinthetősége miatt nagyon sokan
foglalkoznak vele. Mivel a Composer függőség kezelőt nem támogatja, így saját
csomagkezelő rendszer készült hozzá15, ahonnan egyre több külső kiegészítő tölthető
le. A csomagkezelő mellett még attól független nagyobb beépülőket is találni, ilyen

15

Letölthető: http://getsparks.org/
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például a példaprogramban is felhasznált FlexiAuth, vagy a PyroCMS16. A közösség
tehát létezik, de a Codeigniter kisebb aktivitása miatt az aktivitás itt sem olyan pezsgő,
hiányzik az ezeket összefogó közös portál.
A Symfony esetében már nagyon más a helyzet. A fejlesztő Sensiolabs portálján
minden apróság arra bíztat, hogy minden Symfony fejlesztő váljon a közösség aktív
tagjává, vegyen részt a beépülők fejlesztésében, illetve használja is nyugodtan a
közösség munkáját. A honlapon fejlesztői levelező lista, blogok és fórumok segítenek a
fejlesztőknek, a keretrendszer fejlesztése pedig igen dinamikus, sűrűn kerülnek be új,
vagy átdolgozott funkciók. Ahogy megismerhettük a beépített csomagkezelőt már előre
látható volt, hogy nagyon rugalmas és könnyű a kezelése, ami arra buzdít, hogy
használjunk is fel a fejlesztés közben minél többet. Ehhez egy könnyű felületet is találni
a KnpBundles17 honlapon, ahol a Symfonyra épülő csomagok között tallózhatnak a
programozók az igényeiknek megfelelő beépülők után kutatva.
A Sensiolabs nyitott a vállalati igények felé is, a programozók számára tanúsítványt
adó képzések állnak rendelkezésre, a vállalatok pedig támogatást vásárolhatnak a
keretrendszerhez. Mindent egybe vetve a Sensiolabs tudja, hogy a keretrendszer
népszerűsítéséhez fontos az azt használó fejlesztőkkel való kapcsolattartás, így ők is
kiemelt figyelmet fordítanak a közösségre, de a vállalati igények sincsenek emellett
elhanyagolva.
A Yii közösségét tekintve a Symfonyhoz képest jóval passzívabb képet ad. A
hivatalos honlapon főleg a fejlesztést segítő dokumentáció és fejlesztői segédletek
kapják a hangsúlyt. Természetesen azért a közösségre is fordítanak figyelmet, a fórum,
közösen szerkeszthető wiki és a kiegészítők gyűjteménye is megtalálható. A
kiegészítők számát és a letöltések számát szemügyre véve viszont látható, hogy bőven
nem akkor a közösség, mint a Symfonynál. A hivatalos honlapon kívül még találhatóak
egyéb oldalak, amelyek a keretrendszerhez nyújtanak extra kiegészítőket (például
amilyen a Yiiext18), de ezekből is jóval kevesebb áll rendelkezésre.

Letölthető: https://www.pyrocms.com/
Letölthető: http://knpbundles.com/
18 Letölthető: http://yiiext.github.io/
16
17
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A cégek számára nyújtott szolgáltatások a Codeigniterével vannak azonos szinten,
azaz szinte semmi külön szolgáltatást nem nyújtanak. Támogatást a közösség felől
kaphatunk és tanúsítványt adó képzések sem állnak rendelkezésre. Ezzel a Yii is inkább
passzív helyet foglal el a Symfonyhoz képest.
A Zend Framework köré viszont szinte teljesen más jellegű közösség és támogatás
szerveződött. Az 1.x verzió idejében a közösség szinte alig volt támogatva, a
fejlesztőknek be kellett érnie egy fórummal és levelező listával, közösség által
fejlesztett beépülők hasonlóképp nem nagyon álltak rendelkezésre. A 2.0-ás változat
és a Composer használata ezen a helyzeten már sokat javított, a hivatalos honlapon
megjelentek a közösségi aktivitás növelését célzó menüpontok és megjegyzések, ahogy
az a Symfonynál látható. A Zend esetében viszont közel sem sikerült ezt úgy elérni, mint
a Symfonynak. A közösség inkább passzív, a legjellemzőbb aktivitás a keretrendszer
aluldokumentáltságából adódó kérdések és válaszok írása. A hivatalos honlapon
található komponensek száma is kevésnek mondható, a meglévő modulok pedig sok
esetben félkészek (ahogy azt a felhasznált ZfcUser modul esetében említettem már).
A közösségi aktivitással ellentétben viszont nagyon nagy hangsúlyt fektet a Zend
Technologies a cégek számára nyújtott szolgáltatásokra. A vállalatok támogatást
vásárolhatnak, az alkalmazottak számára pedig tanúsítványt adó képzések széles
skálája áll rendelkezésre. A keretrendszerben való fejlesztés megkönnyítésére saját
fejlesztésű fejlesztőkörnyezet vásárolható, az üzemeltetési oldalon pedig különböző
szoftverek

állnak

rendelkezésre

az

elkészített

alkalmazások

folyamatos

monitorozására, optimalizálására és védelmére. A fejlesztési és üzemeltetési oldalnak
egyaránt nemrég indult felhő szolgáltatás is rendelkezésre áll.
A fejezetben megismertük a keretrendszerekhez elérhető forrásokat, ezzel tovább
finomítva a képet, ami majd a 7 fejezetben összefoglalásra kerül. A Codeigniterre és a
Yiire inkább a kisebb aktivitást láthattuk összességében, bár a Yiinél látható az
aktivitást növelő törekvés. A Zend esetében a közösségi aktivitás alig érezhető,
ellenben kiemelkedik a vállalatoknak nyújtott támogatás, egészen pontosan szinte csak
erre van helyezve a hangsúly. A Symfony ennek a szöges ellentéte, bár a vállalatoknak
fontos szolgáltatások elérhetőek, a Sensiolabs a közösséget vette inkább célba, aminek
az eredménye a keretrendszer körül kialakult aktív fejlesztői bázis.

PHP alapú keretrendszerek összehasonlítása

82

7 Az eredmények összegzése
A korábbi 15 fejezeten keresztül láthattuk a keretrendszerek minden fontos
paraméterét, a mérhető tulajdonságokat pedig különböző eszközök segítségével
hasonlítottam össze. A méréseket áttekintve látható, hogy ahogyan azt a
problémafelvetésben megsejtettük, nem létezik univerzális, mindenre jól használható
keretrendszer. Hiába bővíthető jobban például a Symfony és hiába használható jobban
sok része, mégis egy nagyságrenddel lassabb a Codeigniternél, amivel nem is
használható olyan területen, amilyenen a Codeigniter például igen. Ez pedig nemcsak a
sebességre, de a méretekre is igaz. Láttuk a keretrendszerek belső felépítésénél a
méretbeli különbségeket is, ahol kitűnik, hogy egy kisméretű, űrlapot nem is
tartalmazó egyszerű honlapnál nem érdemes Symfonyt használni, elég egy egyszerűbb
Codeigniter.
Mivel a feladat és a futtatási környezet ezek alapján többnyire meghatározza a
keretrendszert, így a problémaleírásban megadott három kategóriába fogom besorolni
a vizsgált könyvtárakat. Az ott felsorolt kategóriák többé-kevésbé meghatározzák már
a feladatokat is, amikben a keretrendszereket alkalmazzák. Ennek megfelelően a
következőképp sorolom be a látottak alapján a programokat:
Melyik keretrendszer a legjobb kisméretű alkalmazások
fejlesztésére?
Melyik keretrendszer állja meg leginkább helyét a vállalati
környezetben, vállalati igényeknek megfelelően?
Melyik keretrendszerben lehet a leggyorsabban webes
alkalmazást építeni?

Codeigniter
Yii
Zend Framework
Symfony

9. táblázat: A keretrendszerek besorolása feladatkörök szerint

A kisméretű keretrendszerek fejlesztésére a Codeigniter lett a legjobb jelölt. Ez a
keretrendszer kis méretéből, a nagyon könnyű telepítésből és a gyors futási időből
adódik. A segítségével fejlesztett alkalmazások a méretükből kifolyólag nem lesznek
bonyolultak, a kód újrafelhasználhatóságból és a modularizáltságból fakadó
hiányosságok pedig nem lépnek fel, mint korlátozó tényező. A keretrendszer nagyon
gyorsan tanulható, így egy kis projektnél az a probléma sem lép fel, mint a
nagyobbaknál, hogy a hosszadalmas tanulási idő miatt nem éri meg foglalkozni vele. A
beépülők segítségével az alkalmazások továbbfejleszthetőek, de az említett
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hiányosságok miatt nem ajánlott nagy és komplex rendszer építése a Codeigniter
felhasználásával.
A vállalati környezetbe két keretrendszer is illeszkedik. A Yii legelőnyösebb oldala a
kódgenerálás, amire egy külön alfejezetben ki is tértem. Más területeken viszont
komoly hiányosságokat szenved, főleg azokon, ahol a felhasználói élmény nagyon
fontos (például a beépített levelező rendszer hiánya kapcsolattartáshoz). Ennek
megfelelően a Yiit adminisztrátori felületekhez lehet felhasználni a legjobban, ahol egy
belső használatú program adatbázis hátterének manipulálására használható fel
nagyon jól. A változások követéséhez sincs szükség itt komoly energia befektetésre, a
változó vagy új felületeket egyszerűen le lehet generáltatni. Az ilyen adminisztrátori
felületeknél további fontos tényező a felhasználó kezelés, ami ugyancsak erős oldala
volt a keretrendszernek, ezáltal tökéletes jelöltje ennek a feladatnak.
A vállalatok számára a másik jó választást a Zend Framework jelenti. Ez a
keretrendszer több olyan dologgal emelkedik felül a konkurenseken, ami ebben a
környezetben fontos. Az egyik ilyen a visszafelé kompatibilitás. Az eddig megjelent
verziók mind kompatibilisek maradtak visszafelé, még a főverziók is! Kiemelten fontos
még a megbízhatóság és a jó támogatás, ami a Zend Technologiesnél maximális
mértékben rendelkezésre áll, a vállalati felhasználók számára a szolgáltatások és
eszközök széles skálája érhető el. A támogatáson túl pedig egy komoly
keretrendszerhez méltóan nagyon jól modularizálható, absztrakt alkalmazás
készíthető. Mindent egybevetve a Zend teljes mértékben alkalmas nagy méretű, az
igényeknek megfelelő alkalmazás fejlesztésére.
A harmadik kategóriába, a Symfony került, aminek a segítségével a többi
keretrendszerhez képest nagyon gyorsan lehet alkalmazásokat fejleszteni. Ez
leginkább az elérhető beépülők óriási mennyiségéből fakad, hiszen szinte minden
feladatra letölthető egy magas szintű támogatást nyújtó csomag, de a keretrendszer is
úgy lett megalkotva, hogy minél kevesebb kódsor leírásával lehessen az elvárt
működést megvalósítani. Bár a Symfony is nyújt támogatást a vállalati felhasználás felé,
a visszafelé kompatibilitás hiánya miatt (egy-egy funkció főverzión belül is kikerülhet
a keretrendszerből, két alverzió közötti váltáskor is szükséges lehet a programkódok
módosítása) és pont a közösség által fejlesztett beépülők miatt válik kevésbé
alkalmassá a feladatra.
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8 Összegzés
A bevezetésben arra a feladatra vállalkoztam, hogy a legnépszerűbb PHP alapú
keretrendszerek közül négyet kiválasztva összehasonlítom az azok által nyújtott
funkciókat, ezzel megkönnyítve azon programozók életét, akik úgy döntöttek, hogy az
induló webes projektjükhöz felhasználnak egy ilyen keretrendszert. A dolgozat során
összehasonlítottam a keretrendszerek legjellemzőbb tulajdonságait, majd ezek alapján
a feladattól függően ajánlottam egy megfelelő könyvtárat.
A szempontok kidolgozása közben többször látható volt, hogy nem feltétlenül van
egyértelműen jó vagy rossz megoldás, sok esetben a keretrendszerek által
megvalósított mód mindössze csak más, mint a többi, kifejező erejét tekintve viszont
azonos. Ebből fakadóan az összegzés is ennek megfelelően alakult, miszerint tényleg
nincs jó vagy rossz keretrendszer, mert ez nagyban függ a feladattól. A Codeigniter az
egyszerűbb és gyorsabb megoldásai miatt a kisméretű alkalmazásokhoz ajánlott. A
Symfony a közösség által fejlesztett kiegészítők és a magas szintű megoldások miatt
olyan projektekhez ajánlott, ahol minél gyorsabban kell elkészíteni egy alkalmazást. A
Yii és a Zend Framework pedig a vállalati szegmensben lehet népszerűbb, ahol az
adminisztrátori felületek gyorsan elkészíthetőek a Yii segítségével, a Zend pedig a
vállalati támogatás terén emelkedik ki a keretrendszerek közül.
A dolgozat elkészítése közben, a különbségek jobb szemléltetésére és a szükséges
tapasztalatok

megszerzéséhez

minden

keretrendszer

felhasználásával

egy

példaprogram is készült, ami segítséget nyújtott a különbségek összehasonlításában,
illetve segítséget tud nyújtani azoknak a fejlesztőknek, akik később meg szeretnének
ismerkedni valamelyik keretrendszerrel.
Az összehasonlítás során több más keretrendszerrel is megismerkedhettem, és bár
ezeknek az ismertetése már túlmutat a bevezetésben vállalat feladaton, érdemes a
nemrégiben előtérbe kerülő, éppen fejlesztés alatt álló új keretrendszerek (például a
Phalcon) megismerése.
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