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ROZDZIA 5.

Wzorzec Metoda Fabrykujca

Ruchy kobiet wywoay wród pracowników fabryk
wielk mobilizacj, która zniszczya dawne wzorce.
— Emma Bonino
Projektowanie to metoda czenia formy i zawartoci.
Projektowanie, jako dziedzina sztuki, ma wiele definicji;
nie ma jednej definicji. Projektowanie moe by sztuk.
Projektowanie moe by estetyczne. Projektowanie jest bardzo proste,
dlatego wanie jest takie skomplikowane.
— Paul Rand
Stwórz swoj wasn metod. Nie polegaj lepo na mojej.
Wymyl co, co sprawdzi si dla Ciebie! Ale am konwencje, bagam.
— Konstanty Stanisawski

Czym jest wzorzec Metoda Fabrykujca?
Jako cz kategorii wzorców kreacyjnych wzorzec Metoda Fabrykujca ma za zadanie co
tworzy. W przypadku tego wzorca to co to produkt niezwizany z klas, która go stworzya. Aby zachowane zostao lu ne czenie, klient przesya danie przez fabryk. Nastpnie fabryka tworzy dany produkt. Mona te powiedzie, e Metoda Fabrykujca
uwalnia produkt od klienta wykonujcego danie. Rysunek 5.1 przedstawia diagram klas
dla wzorca.
Klasa Client jest domylna. Jak wida na rysunku 5.1, Client przechowuje referencj do
klasy Creator (interfejs fabryki), dziki której moe zada produktu graficznego lub tekstowego. Nie tworzy instancji danego produktu. Instancje tworzone s w fabrykach konkretnych. Wyobra sobie, e na przyjcie z okazji Halloween chcesz zamówi czekoladowe
babeczki z czarnym i pomaraczowym lukrem. Dzwonisz do piekarza (creator), który robi
dla Ciebie babeczki (product). Nie angaujesz si w proces tworzenia obiektu, który zamówie, a otrzymujesz gotowy produkt.
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Rysunek 5.1. Diagram klas zaimplementowanego wzorca Metoda Fabrykujca

Kiedy korzysta z Metody Fabrykujcej
Wzorce projektowe czciowo wybiera si na podstawie zmian, jakie chcesz wprowadza
w przyszoci w programie. Tabela 3.1 z rozdziau 3. pokazuje, e ten wzorzec powinien by
wykorzystywany, kiedy podklasa tworzonego obiektu moe si zmienia. W przykadach
z tego rozdziau wszystkie podklasy interfejsu Project s zmienne — oznaczaj róne kraje.
Jak si przekonasz, projekty to obiekty skadajce si z tekstu (zapiski) lub grafiki (mapy).
Na pocztku zakadamy, e programista nie wie, ile krajów moe pojawi si w programie.
Innymi sowy, liczba i typy obiektów s nieznane. Klasa nie moe przewidzie liczby obiektów,
które bdzie musiaa stworzy, a wic nie chcemy, aby bya z tymi obiektami silnie zwizana.
Jeeli klasa ma skoczon i znan liczb obiektów, które musz zosta utworzone, mona
napisa j tak, aby obiekty byy tworzone w przewidywalny sposób. Na przykad: jeeli robisz
aplikacj mapy wiata z odrbnymi obiektami dla kadego z siedmiu kontynentów, moesz
by pewien, e ta liczba nie ulegnie zmianie. Z drugiej strony, jeeli tworzysz stron zawierajc róne gatunki insektów, moesz by pewien, e gatunki bd odkrywane, zmieniane,
a cz z nich wyginie w niedugich odstpach czasu. Produkt programistyczny, który poradzi
sobie z tak zmiennoci, musi by bardzo elastyczny. Wanie w takim projekcie powiniene
rozway wykorzystanie wzorca projektowego Metoda Fabrykujca.
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Minimalistyczny przykad
Pierwszy przykad, rozpoczynajcy nasz prac z wzorcem Metoda Fabrykujca, zwraca tylko
tekst. Wzorzec tworzony jest na potrzeby programu, w którym programista wie, e bdzie
musia tworzy obiekty tekstowe i graficzne dla projektu zawierajcego mapy i notatki. Nie
wie natomiast, ile dokadnie par map i notatek bdzie potrzebnych, nie wie te, co klient bdzie chcia doda do programu. Powiedziano mu, e konieczne bd mapy w formie graficznej i opisujcy je tekst. Na pocztku tworzy skromny wzorzec Metoda Fabrykujca, wywietlajcy na ekranie informacje tekstowe — cz w formie „grafiki”, cz w formie „tekstu”.
Jeeli rozwizanie zostanie zaprojektowane prawidowo, nie bdzie problemu z przechowywaniem dowolnej liczby obiektów.

Praca z fabryk
Pierwszy krok to stworzenie fabryki: interfejs Creator. W tej implementacji jako interfejs wykorzystamy klas abstrakcyjn. Jeeli przyjrzymy si bliej diagramowi klas, zauwaymy, e
jedna z adnotacji zawiera metod konkretn — startFactory(). Dziki temu wiemy, e
interfejs musi by klas abstrakcyjn, a nie interfejsem — interfejsy mog zawiera tylko
metody abstrakcyjne. Projekt wymaga te metody abstrakcyjnej factoryMethod(). W klasie
abstrakcyjnej wszystkie takie metody musz by abstrakcyjne; w innym przypadku bd
traktowane jako konkretne. Plik Creator.php zawiera kod pierwszego uczestnika wzorca.
<?php
//Creator.php
abstract class Creator
{
protected abstract function factoryMethod();
public function startFactory()
{
$mfg= $this->factoryMethod();
return $mfg;
}
}
?>

Zwró uwag, e adnotacje na diagramie wskazuj, e metoda startFactory() musi zwraca
produkt. W implementacji metoda startFactory() oczekuje, e factoryMethod() zwróci
obiekt produktu. W zwizku z tym konkretna implementacja metody factoryMethod() musi
stworzy instancj obiektu implementowanego z interfejsu Product.
Dwie konkretne klasy fabryk dziedzicz po klasie Creator i implementuj metod factoryMethod(). Implementacja metody factoryMethod() zwraca produkt graficzny lub tekstowy
za porednictwem metody klasy Product — getProperties(). Implementacje TextFactory
i GraphicFactory zawieraj nastpujce elementy:
<?php
//TextFactory.php
include_once('Creator.php');
include_once('TextProduct.php');
class TextFactory extends Creator
{
protected function factoryMethod()
{
$product=new TextProduct();
return($product->getProperties());
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}
}
?>
<?php
//GraphicFactory.php
include_once('Creator.php');
include_once('GraphicProduct.php');
class GraphicFactory extends Creator
{
protected function factoryMethod()
{
$product=new GraphicProduct();
return($product->getProperties());
}
}
?>

Obie implementacje s bardzo podobne — róni si tylko tym, e jedna tworzy obiekt typu
TextProduct, a druga — typu GraphicProduct.

Produkt
Drugi interfejs we wzorcu Metoda Fabrykujca to Product. W naszej minimalistycznej implementacji wszystkie klasy implementujce interfejs musz zaimplementowa tylko jedn
metod, getProperties().
<?php
//Product.php
interface Product
{
public function getProperties();
}
?>

Dziki temu, e klasa nie ma waciwoci, moemy w klasach potomnych zdecydowa, co
dokadnie chcemy zrobi z metod getProperties(). W PHP, w którym sygnatura zawiera
tylko nazw i widoczno, moemy dowolnie modyfikowa metod abstrakcyjn, wczajc
w to zwracanie wartoci — a jeeli tylko sygnatura si zgadza, implementacja bdzie poprawna.
W implementacji Metody Fabrykujcej mona zaobserwowa polimorfizm na przykadzie
metody getProperties(). Zostanie wykorzystana do zwrócenia tekstu lub grafiki, ale wiemy, e dopóki bdzie posiadaa poprawn sygnatur, bdzie dostarczaa to, czego potrzebujemy. Dokadnie ta sama metoda, getProperties(), posiada wiele (poli) rónych form (morf).
W tym przypadku jedna z form zwraca tekst, a druga grafik:
<?php
//TextProduct.php
include_once('Product.php');
class TextProduct implements Product
{
private $mfgProduct;
public function getProperties()
{
$this->mfgProduct="To jest tekst.";
return $this->mfgProduct;
}
}
?>
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Moesz pomyle: „Wielka mi rzecz, to zwraca tylko zmienn tekstow”. Na razie jest to
prawd. Moesz jednak w implementacji zawrze, co tylko chcesz, a Metoda Fabrykujca
stworzy to i zwróci do metody Client. Kiedy wic zobaczysz wynik „To jest tekst” lub „To
jest grafika”, wyobra sobie dowolny obiekt, który mógby chcie stworzy. Kolejna implementacja zwraca abstrakcyjn grafik w formie tekstu:
<?php
//GraphicProduct.php
include_once('Product.php');
class GraphicProduct implements Product
{
private $mfgProduct;
public function getProperties()
{
$this->mfgProduct="To jest grafika.<3";
return $this->mfgProduct;
}
}
?>

Kada z dwóch implementacji fabryki i produktu implementuje metody abstrakcyjne w celu
stworzenia dwóch rónych fabryk i produktów, stosujc si do interfejsów.

Klient
Ostatnim uczestnikiem wzorca jest domylny klient. Nie chcemy, aby klasa Client wysyaa
dania bezporednio do produktów. Chcemy natomiast, aby dania byy przesyane przez
interfejs Creator. Pó niej, jeeli bdziemy dodawa produkty lub fabryki, klient bdzie móg
wykona takie samo danie i uzyska o wiele szersz gam produktów bez koniecznoci
wprowadzania zmian w programie:
<?php
//Client.php
include_once('GraphicFactory.php');
include_once('TextFactory.php');
class Client
{
private $someGraphicObject;
private $someTextObject;
public function __construct()
{
$this->someGraphicObject=new GraphicFactory();
echo $this->someGraphicObject->startFactory() . "<br />";
$this->someTextObject=new TextFactory();
echo $this->someTextObject->startFactory() . "<br />";
}
}
$worker=new Client();
?>

Jeeli wszystko zadziaa tak jak powinno, otrzymasz wynik:
To jest grafika.<3
To jest tekst.

Zauwa, e klient nie wykona adnego bezporedniego dania do produktu, a instancje
uzyskuje poprzez fabryk. Wane jest to, e klient pozostawia kwestie zwizane z charakterystyk produktu poszczególnym implementacjom.

Minimalistyczny przykad
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Wprowadzanie zmian w klasach
Najwiksz wartoci wzorców projektowych nie jest szybko wykonywania operacji, ale
szybko tworzenia rozwiza. W prostych aplikacjach, takich jak przykad wzorca Metoda
Fabrykujca, moe by ciko to zaobserwowa. Kiedy jednak zaczniemy wprowadza zmiany,
bdzie to lepiej widoczne.

Dodanie elementów graficznych
Pierwszym krokiem bdzie zmienienie produktu, tak aby adowa grafik w dokumencie
HTML. Samo w sobie dodawanie grafiki na stronie jest bardzo proste, ale kiedy Twój program PHP bdzie stawa si bardziej zoony, moe si to sta trudniejsze. Poniszy listing
przedstawia zmodyfikowan klas GraphicProduct:
<?php
//GraphicProduct.php
include_once('Product.php');
class GraphicProduct implements Product
{
private $mfgProduct;
public function getProperties()
{
$this->mfgProduct="<!doctype html><html><head><meta charset='UTF-8' />";
$this->mfgProduct.="<title>Fabryka map</title>";
$this->mfgProduct.="</head><body>";
$this->mfgProduct.="<img src='Mali.png' width='500' height='500' />";
$this->mfgProduct.="</body></html>";
return $this->mfgProduct;
}
}
?>

Po raz kolejny moesz zaobserwowa polimorfizm. Ta sama metoda getProperties() otrzymaa zupenie inn implementacj. Czy to oznacza, e klient bdzie musia zmieni sposób
wysyania dania? Nie, przy daniu grafiki opuszczane jest danie tekstu, zgodnie z poniszym listingiem:
<?php
//Client.php
include_once('GraphicFactory.php');
class Client
{
private $someGraphicObject;
private $someTextObject;
public function __construct()
{
$this->someGraphicObject=new GraphicFactory();
echo $this->someGraphicObject->startFactory() . "<br />";
}
}
$worker=new Client();
?>

To proste danie jest identyczne jak w pierwszym przykadzie. Poniewa jednak zmieni si
obiekt GraphicProduct, wynik dziaania programu bdzie inny:
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Rysunek 5.2. Obiekt graficzny z osadzonym tekstem

Patrzc na rysunek 5.2, mona zaobserwowa, e rysunek zawiera tekst, jednak ten tekst jest
czci obrazka, a nie tekstem zawartym w dokumencie HTML.

Koordynowanie produktów
Pobieranie produktów w PHP nie jest trudne, jednak kiedy strona bdzie si rozrasta i stanie
si bardziej zoona, maksymalne uatwienie procesu wprowadzania zmian bdzie bardzo
istotne. Kolejnym krokiem bdzie zmodyfikowanie tekstu i grafiki tak, aby mogy zosta umieszczone razem w dokumencie.
Jak wida na rysunku 5.2, tekst zosta wklejony w obrazek, wic zmiany pozwoliy na pokazanie, e obrazek moe zosta zaadowany bez koniecznoci wprowadzania zmian w daniach klasy Client. Czy to samo mona osign, jeeli trzeba skoordynowa wicej ni jeden
produkt?
Dziki faktom dotyczcym Mali pobranym ze stron CIA poczylimy map i notatk, zgodnie z rysunkiem 5.3.
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Rysunek 5.3. Koordynacja obiektów tekstowego i graficznego

Metoda Fabrykujca pomaga uproci wymagania rosncych i zwikszajcych poziom zoonoci stron podczas wprowadzania i modyfikowania nowych produktów. Aby stworzy
stron przedstawion na rysunku 5.3, musimy wprowadzi zmiany jedynie w produktach
tekstowym i graficznym. Pozostali uczestnicy wzorca pozostaj bez zmian — poniewa danie uzalenione jest od interfejsów, a nie od klas konkretnych.

Zmiany w produkcie tekstowym
Zmiany wprowadzane w produkcie tekstowym s relatywnie proste. Zwracany produkt
bdzie zawiera formatowanie i nagówek, ale do klienta wysyajcego danie zwracana jest
ta sama zmienna, która jest wywietlana na ekranie. Poniszy listing przedstawia zmiany
wprowadzone w klasie TextProduct:
<?php
//TextProduct.php
include_once('Product.php');
class TextProduct implements Product
{
private $mfgProduct;
public function getProperties()
{
$this->mfgProduct =<<<MALI
<!doctype html>
<html><head>
<style type="text/css">
header {
color: #900;
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font-weight: bold;
font-size: 24px;
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
}
p {
font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
font-size: 12px;
}
</style>
<meta charset="UTF-8"><title>Mali</title></head>
<body>
<header>Mali</header>
<p>W 1960 roku Republika Sudanu Francuskiego i Senegal zyskay z rk Francji
´niepodlego i przyjy wspóln nazw Federacji Mali. Kiedy po zaledwie kilku
´miesicach Senegal wystpi z federacji, Republika Sudanu Francuskiego pozostaa
´przy nazwie Mali. Rzdy dyktatorskie zakoczyy si w roku 1991 po militarnym
´zamachu stanu, który zaowocowa okresem rzdów demokratycznych. Pierwsze i drugie
´demokratyczne wybory prezydenckie w roku 1992 i 1997 wygra Alpha KONARE. Poniewa,
´zgodnie z konstytucj Mali, prezydent moe sprawowa urzd przez dwie kadencje,
´w roku 2001 Konare zakoczy prezydentur, a jego miejsce zaj Amadou TOURE, który
´zosta wybrany na drug kadencj w wyborach roku 2007, powszechnie uwaanych
´za wolne i uczciwe.
W marcu 2012 r. wadz przeja junta wojskowa, uwaajca, e armia Mali nie ma
´wystarczajcego wsparcia rzdu w walce z kierowanymi przez Tuaregów rebeliantami
´z pónocy. Nacisk midzynarodowy zmusi przywódców puczu do przypieszenia powrotu
´do demokracji i 12 kwietnia 2012 r. prezydentem zosta Dioncounda TRAORE. </p>
</body></html>
MALI;
return $this->mfgProduct;
}
}
?>

Zmiany w obiekcie tekstowym wydaj si by due, ale jedyna metoda getProperties() zachowaa ten sam interfejs i zwraca obiekt do fabryki. Format heredoc pozwala programistom
na zawarcie kodu HTML bez koniecznoci otaczania kadej linii cudzysowami, a wewntrz
zmiennej heredoc zmienne i stae PHP s akceptowane (w podrozdziale „Klasy pomocnicze”
zobaczysz, w jaki sposób klasa pomocnicza moe zaj si formatowaniem).

Zmiany w produkcie graficznym
Patrzc na klas GraphicProduct, zobaczymy t sam metod i interfejs, które byy wykorzystywane, gdy klasa zwracaa tylko tekst symbolizujcy grafik:
<?php
//GraphicProduct.php
include_once('Product.php');
class GraphicProduct implements Product
{
private $mfgProduct;
public function getProperties()
{
$this->mfgProduct="<img style='padding: 10px 10px 10px 0px';
src='Mali.png' align='left' width='256' height='274'>";
return $this->mfgProduct;
}
}
?>
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Podobnie jak w przypadku produktu tekstowego i magii polimorfizmu metoda getProperties()
jest ywotna jak karaluch. adne zmiany nie zostay wprowadzone w obiektach fabryki, a klasa
Client wykonuje takie samo danie, zmieniajc tylko rodzaj dania z tekstu na grafik.

Dodanie nowych produktów i parametryzowanych da
Do tej pory pokazaem, e zmiana grafiki i tekstu nie zaburzy dziaania wzorca Metoda Fabrykujca, co jednak stanie si, kiedy zaczniemy dodawa wicej map i notatek? Czy konieczne bdzie dodanie nowej klasy z konkretnej fabryki za kadym razem, kiedy bdziemy
chcieli doda nowy kraj? Oznaczaoby to, e dla kadego kraju konieczne bdzie stworzenie
dwóch klas — fabryki i produktu. Czas przyjrze si wzorcowi Metoda Fabrykujca z parametrami. Rysunek 5.4 przedstawia implementacj takiego wzorca.

Rysunek 5.4. Pojedyncza klasa Creator produkujca wiele produktów

Diagram z rysunku 5.4 róni si w kilku szczegóach od pierwotnego. Oba przedstawiaj
wzorzec Metoda Fabrykujca i oba pozwalaj osign ten sam cel — róni si jednak implementacj.
Jedn z gównych rónic pomidzy wzorcem z parametrami a wzorcem, który przedstawilimy pierwotnie, jest to, e klient przechowuje referencje do fabryki i produktu. W parametryzowanym daniu musi nazwa produkt, a nie tylko fabryk produktów. Parametr metody factoryMethod() reprezentuje produkt, który ma zosta wyprodukowany — klient musi
wic wskaza, jaki dokadnie produkt chce uzyska. danie nadal odbywa si przez interfejs Creator. Mimo e klient przechowuje referencj do produktu, nadal jest oddzielony od
niego interfejsem Creator.
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Jedna fabryka i wiele produktów
W wikszoci przypadków Metoda Fabrykujca z parametrami jest mniej zoona, poniewa
klient ma do czynienia tylko z jedn konkretn fabryk. Metoda Fabrykujca posiada jedn
metod, która kieruje tworzeniem odpowiedniego produktu. W poprzednim przykadzie
kady produkt posiada swoj fabryk i nie byo koniecznoci przekazywania parametrów.
Aby zaimplementowa wicej produktów za porednictwem Metody Fabrykujcej z parametrami, wystarczy stworzy dla nich konkretne klasy. Co wicej, skoro produkt powinien
zawiera grafik i tekst, to zamiast tworzy dwa oddzielne produkty, w tym przykadzie jedna klasa bdzie zawieraa wszystkie informacje bez zamania zasady mówicej, e klasa powinna mie tylko jedn odpowiedzialno. Ta odpowiedzialno to wywietlenie tekstu i grafiki odpowiadajcej danemu krajowi. Poniewa aplikacja jest bardzo prosta, odpowiedzialno
kadego produktu take nie jest zoona.

Nowe fabryki
Nowe fabryki, Creator i CountryCreator, s podobne do poprzednich, ale zawieraj parametr i podpowiadanie typu. Podpowiadanie typu pozwala na programowanie przy wykorzystaniu interfejsu (Product), a nie jego konkretnych implementacji.
<?php
//Creator.php
abstract class Creator
{
protected abstract function factoryMethod(Product $product);
public function doFactory($productNow)
{
$countryProduct=$productNow;
$mfg= $this->factoryMethod($countryProduct);
return $mfg;
}
}
?>

Jak wida, w klasie abstrakcyjnej Creator obie metody, factoryMethod() i startFactory(),
wymagaj podania parametru. Co wicej, poniewa podpowied typu wymaga obiektu typu
Product, a nie implementacji produktu, moe by wykorzystana z dowoln konkretn instancj typu Product.
Konkretna klasa CountryCreator implementuje metod factoryMethod() z odpowiednim
parametrem przy wykorzystaniu podpowiadania typów. Oczywicie klasa dziedziczy metod
startFactory(), która bdzie wykorzystywana w klasie Client:
<?php
//CountryFactory.php
include_once('Creator.php');
include_once('Product.php');
class CountryFactory extends Creator
{
private $country;
protected function factoryMethod(Product $product)
{
$this->country=$product;
return($this->country->getProperties());
}
}
?>
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Klasa CountryCreator zawiera prywatn zmienn, $country, która przechowuje produkt
dany przez klienta. Nastpnie za porednictwem metody getProperties() zwracany jest
stworzony produkt.

Nowe produkty
Zmiany w konkretnych produktach nie powoduj koniecznoci wprowadzania zmian w interfejsie Product — pozostaje on niezmieniony:
<?php
//Product.php
interface Product
{
public function getProperties();
}
?>

To oznacza, e produkty konkretne musz posiada ten sam interfejs i — jak niedugo zobaczysz — maj. Nowe implementacje zawieraj jednak zarówno tekst, jak i grafik. Tekst jest
wpisany w ciele klasy (w rzeczywistoci powinien by pobierany z pliku tekstowego lub bazy
danych), a grafika wywoywana jest przy wykorzystaniu znacznika <img src...>. Ponisza
klasa zawiera tekst i grafik pobran ze stron CIA (http://1.usa.gov/akOFIK):
<?php
//KyrgyzstanProduct.php
include_once('FormatHelper.php');
include_once('Product.php');
class KyrgyzstanProduct implements Product
{
private $mfgProduct;
private $formatHelper;
public function getProperties()
{
$this->formatHelper=new FormatHelper();
$this->mfgProduct=$this->formatHelper->addTop();
$this->mfgProduct.=<<<KYRGYZSTAN
<img src='Countries/Kyrgyzstan.png' class='pixRight' width='600' height='304'>
<header>Kirgistan</header>
<p>Malowniczy kraj w centralnej Azji hodujcy tradycji nomadów. Znaczna jego
´cz zostaa w 1876 roku zaanektowana przez Rosj. W 1916 roku Kirgizi
´wzniecili przeciwko imperium rosyjskiemu powstanie, w którym zgina prawie
´jedna szósta populacji Kirgistanu. Kirgistan sta si republik sowieck w roku
´1936, a ogosi niepodlego w roku 1991, po rozpadzie Zwizku Radzieckiego.
´Demonstracje, które przetoczyy si przez cay kraj wiosn 2005 r., zaowocoway
´obaleniem rzdzcego od pocztków niepodlegoci prezydenta Askara AKAJEWA.
´W wyborach prezydenckich w czerwcu 2005 r. ze znaczn przewag gosów zwyciy
´byy premier, Kurmanbek BAKIJEW. Przez kolejne kilka lat nowy prezydent
´manipulowa parlamentem w celu wzmocnienia swojej wadzy. W czerwcu 2009 r.,
´po miesicach represji wobec swoich przeciwników politycznych i krytycznych
´mediów, Bakijew wygra w kolejnych wyborach prezydenckich, uznanych przez
´rodowisko midzynarodowe za nieuczciwe. W kwietniu 2010 r. ogólnokrajowe
´protesty spowodoway usunicie Bakijewa z urzdu i wygnanie go z kraju. Jego
´nastpczyni, Roza OTUNBAJEWA, piastowaa to stanowisko przejciowo, do czasu
´inauguracji prezydentury Almazbeka ATAMBAJEWA w grudniu 2011 r. Problemy kraju
´to: tempo demokratyzacji, korupcja, konflikty na tle etnicznym oraz terroryzm.</p>
KYRGYZSTAN;
$this->mfgProduct .=$this->formatHelper->closeUp();
return $this->mfgProduct;
}
}
?>
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Wynik dziaania nie uleg zmianie wzgldem pierwotnego rozwizania, w którym tekst i grafika
byy umieszczone w osobnych klasach. Rysunek 5.5 przedstawia wynik dziaania programu.

Rysunek 5.5. Parametryzowane fabryki pozwalaj na obsug wielu produktów

By moe zauwaye, e obrazek znajduje si po prawej stronie, zamiast po lewej, i jest
wikszy w porównaniu z map Mali — poza tym wynik jest prawie identyczny. Nowoci
jest dodanie instancji klasy FormatHelper. Jest to klasa pomocnicza, której dziaanie musi zosta wyjanione w kontekcie wzorca projektowego i tej konkretnej implementacji. Najpierw
jednak musimy jeszcze raz przyjrze si klasie Client, poniewa take ona ulega zmianie —
wymaga podania parametru.

Klient z parametrem
Przykady z pocztku rozdziau przedstawiaj klas Client, która po prostu wysya danie
poprzez interfejs fabryki w celu uzyskania produktu. Po wprowadzeniu zmian danie wysyane jest przy wykorzystaniu parametru.
<?php
//Client.php
include_once('CountryFactory.php');
include_once('KyrgyzstanProduct.php');
class Client
{
private $countryFactory;
public function __construct()
{
$this->countryFactory=new CountryFactory();
echo $this->countryFactory->doFactory(new KyrgyzstanProduct());
}
}
$worker=new Client();
?>
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Klasy pomocnicze
Klasa pomocnicza we wzorcu projektowym jest klas majc za zadanie wykona jak operacj, któr lepiej wyodrbni do osobnego obiektu, ni wczy do jednego z uczestników.
O klasie pomocniczej moesz myle podobnie jak o zewntrznym arkuszu stylów CSS.
Mógby dodawa te same style do kadej klasy, jednak o wiele wydajniejszym rozwizaniem jest zawarcie ich w jednym pliku i doczenie za pomoc znacznika <link>. Podobnie
jeeli posiadasz pewien zestaw znaczników formatujcych, mona je umieci w odrbnym
obiekcie, aby mona byo wykorzysta go wielokrotnie. Poniszy listing przedstawia wykorzystan klas pomocnicz:
<?php
class FormatHelper
{
private $topper;
private $bottom;
public function addTop()
{
$this->topper="<!doctype html><html><head>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='products.css'/>
<meta charset='UTF-8'>
<title>Fabryka map</title>
</head>
<body>";
return$this->topper;
}
public function closeUp()
{
$this->bottom="</body></html>";
return$this->bottom;
}
}
?>

Klasa zawiera kod HTML otaczajcy ciao strony, ale take zacza arkusz stylów CSS — products.css. Dla wygody klasa pomocnicza zawiera kod HTML dodawany zwykle na pocztku
i kocu strony w dwóch metodach publicznych: addTop() i closeUp(). Dziki temu instancja
konkretnego produktu moe zosta umieszczona pomidzy odpowiednimi znacznikami
formatujcymi HTML.
Arkusze stylów CSS daj programistom dodatkowe moliwoci. Dwie klasy z poniszego
listingu pozwalaj zdecydowa, czy rysunek powinien by wyrównany do lewej, czy prawej
strony:
@charset "UTF-8";
/* CSS Document */
img
{
padding: 10px 10px 10px 0px;
}
.pixRight
{
float:right; margin: 0px 0px 5px 5px;
}
.pixLeft
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{
float:left; margin: 0px 5px 5px 0px;
}
header
{
color:#900;
font-size:24px;
font-family:"Arial Black", Gadget, sans-serif;
}
body
{
font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;
font-size:12px;
}

Moesz nawet uzna plik ze stylami za klas pomocnicz. W wikszych projektach moesz
te zechcie doda jakie skrypty JavaScript lub jQuery jako klasy pomocnicze.

Diagram plików
Nieformalny diagram, który uznaem za przydatny, to diagram plików. Skada si z rysunków
plików i folderów wykorzystywanych we wzorcu projektowym wraz z relacjami, jakimi s poczone. Podobny jest do diagramu klas, ale przedstawia poszczególne pliki. Rysunek 5.6 przedstawia diagram plików dla wzorca Metoda Fabrykujca zaprezentowanego w tym rozdziale.

Rysunek 5.6. Pliki z klasami pomocniczymi i zasobami

Jak wida na diagramie, klasy pomocnicze i zasoby, mimo e nie s czci wzorca projektowego, s wykorzystywane przez produkty. Jak wskazuje przerywana ramka, s oddzielone
od samego wzorca, a pogrubiona strzaka wiadczy o ich wykorzystaniu przez konkretne
produkty.
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Produkty si zmieniaj, interfejs zostaw w spokoju
Jedn z najwikszych zalet wzorców projektowych jest atwo, z jak mona wprowadza
zmiany w klasach bez koniecznoci przerabiania pozostaych elementów programu. Sekretem tej atwoci jest zmiana zawartoci przy zachowaniu tego samego interfejsu.
Dziaaniem, które uprocioby klasy, jest przeniesienie tekstu na zewntrz konkretnego produktu. Dziki umieszczeniu notatek w pliku tekstowym, a nastpnie adowaniu ich do zmiennych nie tylko zyskujemy na atwoci wprowadzania zmian w tekcie, ale take klasa produktu stanie si bardziej czytelna.
W nowej klasie konkretnego produktu adujemy tekst do zmiennej $countryNow. Zamiast
wic duej iloci tekstu konkretny produkt zawiera pi linii kodu zapisujcego notatk
w zmiennej. Poniszy listing przedstawia nowy produkt (Modawia) zawierajcy nowy sposób adowania tekstu:
<?php
//TextProduct.php
include_once('FormatHelper.php');
include_once('Product.php');
class MoldovaProduct implements Product
{
private $mfgProduct;
private $formatHelper;
private $countryNow;
public function getProperties()
{
// aduje tekst z pliku zewntrznego
$this->countryNow=file_get_contents("CountryWriteups/Moldova.txt");
$this->formatHelper=new FormatHelper();
$this->mfgProduct=$this->formatHelper->addTop();
$this->mfgProduct.="<img src='Countries/Moldova.png' class='pixRight' width='208'
´height='450'>";
$this->mfgProduct .="<header>Modawia</header>";
$this->mfgProduct .="<p>$this->countryNow</p>";
$this->mfgProduct .=$this->formatHelper->closeUp();
return $this->mfgProduct;
}
}
?>

Jak widzisz, cay blok tekstu znikn. To, co nie ulego zmianie — i jest bardzo wane, aby
nie ulego — to interfejs getProperties(). Dopóki interfejs pozostanie niezmieniony, wprowadzanie zmian we wzorcu nie spowoduje bdów w programie. Nawet dodanie nowych,
zewntrznych zasobów nie jest problemem. Rysunek 5.7 przedstawia wynik dziaania programu z nowym produktem.
Podczas gdy poziom zoonoci Twoich produktów bdzie wzrasta — bd wykonyway
wicej zada ni proste umieszczenie na stronie tekstu i grafiki — znaczenie interfejsu take
bdzie roso. Na szczcie dbanie o pojedynczy interfejs jest o wiele atwiejsze ni dbanie
o wiksz liczb klas i obiektów. Wanie dlatego wzorzec Metoda Fabrykujca pozwala
uproci sposób tworzenia obiektów — zachowuje pojedynczy interfejs.
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Rysunek 5.7. Opis pochodzcy z zasobów zewntrznych
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