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What Is This Book About
Chapter 1 covers the fundamentals of the object-oriented
programming: encapsulation, inheritance, and polymorphism.
We will discuss the purpose of abstraction and inheritance,
and why you should avoid using inheritance for code reuse.
This chapter also covers such language specific features as
traits and closures and their role in the object-oriented code.
And at the end of the chapter, I will introduce such a powerful
tool as Dependency Injection, different types of it and some
code smells of its wrong usage.
Chapter 2 is fully devoted to SOLID principles. We will
discuss each of them: the main idea behind the principle, how
to apply it to your code and some problems that you can face
following these principles blindly.
Chapter 3 is an introduction to an object-oriented design. It
covers the well knows design principles such as:
Tell, don't ask The Law of Demeter YAGNI Kiss Dry This chapter also covers some basic antipatterns that you can meet in the code with poor design.
Chapter 4 opens the topic of the design patterns and composition. We will discuss the difference
between inheritance and composition and when each of them is more appropriate to use. This
chapter covers such design patterns as State, Strategy, Adapter and their comparison with the
inheritance approach.
Chapter 5 describes the problem "I don't have the interface that I want." . We will cover situations
when we need to make two incompatible interfaces work together and how to reduce the complexity
of the subsystem and hide it behind the friendly interface.
Chapter 6 is about GRASP principles and Responsibility Driven Design. It is often a challenge to
choose the right object for a particular job and to decide how the objects should interact with each
other. Correct responsibility assignments are the key to a good object oriented design.
Who Is This Book For
This is not a beginner's guide to OOP PHP. We are not going to cover the syntax of classes or the
difference between public, protected and private keywords. I assume that you are already familiar
with these things.
I assume that you are familiar with the language itself and have been using it in an object-oriented
way for several years. The number of years does not matter. You can have a year of personal study
and mastered the art of programming or ten years of maintaining the same application. Anyway, you
know the basic concepts of the object-oriented programming, such as encapsulation, inheritance
and polymorphism. Likely you have used a few of the modern MVC frameworks and even have
studied their source code to go deeper.
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The book is for you if you have left the basics behind some years ago and now feel free in writing
complex OOP code. But you always feel that you don't fully understand why things should be in this
way, and not differently. Maybe you know what every letter means in the SOLID acronym but have
been always curious why strictly following these principles sometimes makes your application even
worse than it was before.
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PHP OOP WAY PDF - Are you looking for eBook PHP OOP Way PDF? You will be glad to know that
right now PHP OOP Way PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find PHP OOP Way or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. PHP
OOP Way PDF may not make exciting reading, but PHP OOP Way is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with PHP OOP Way PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with PHP OOP Way
PDF. To get started finding PHP OOP Way, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of PHP OOP WAY PDF, click this link to download or read online:
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

O milagre da manhã para transformar seu relacionamento
http://media.beebok.info/br-1438231618/o-milagre-da-manha-para-transformar-seu-relaciona
mento.html

Do autor de O milagre da manhã, best-seller com mais de 100 mil vendidos Você não
precisa da cooperação do seu parceiro para alcançar os resultados que você quer. Este é
um livro sobre relacionamentos diferente de qualquer outro que você...
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A Ciência de Ficar Rico
http://media.beebok.info/br-1383346368/a-ciencia-de-ficar-rico.html

O livro a que se refere é este A Ciência de Ficar Rico, publicado por Wallace D. Wattles
em 1910 e que desde estão nunca mais parou de ser reeditado, lido e seguido. Como
explicar um sucesso tão duradouro? O autor, depois de décadas a estudar a natureza
humana,...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...
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O poder da ação
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http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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A mágica da arrumação
http://media.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

A&#xa0;mágica&#xa0;da&#xa0;arrumação se tornou um fenômeno mundial por
apresentar uma abordagem inovadora para acabar de vez com a bagunça. Aos 30 anos, a
japonesa Marie Kondo virou celebridade internacional, uma espécie de guru quando o
assunto...
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O príncipe
http://media.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Minha vida de menina
http://media.beebok.info/br-1123712087/minha-vida-de-menina.html

O diário de uma menina esperta descortina um painel sobre as transformações que
aconteceram no Brasil na passagem para o século XX. Uma prosa deliciosa e
cativante.&#xa0;Leitura obrigatória do vestibular da Fuvest. Aclamado por escritores
como Carlos Drummond...
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