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Apresentação 
Neste primeiro trabalho prático de DaWeb foi pedida a criação de um website 
de uma loja online chamada “FooBar Store”. 

O website foi então desenvolvido utilizando uma única página HTML, estando 
a manipulação do conteúdo desse a cargo de um ficheiro Javascript que usa a 
biblioteca JQuery 1.8. O estilo do website está a cargo de 3 temas CSS 
distintos, havendo ainda um ficheiro CSS comum aos 3 temas. 

A FooBar Store foi verificada e considerada válida pelo W3C como XHTML 1.1, 
tendo os temas sido também verificados e considerados válidos pelo mesmo 
como CSS 3. Foi testado nos browsers Firefox 16 e Safari 6 no Mac OS X 
10.8.2. 

 

Implementação 

Páginas 
Todas as páginas da loja são geradas dinamicamente através de funções 
Javascript e da biblioteca jQuery que actuam sobre os DIVs escritos de 
origem num único ficheiro HTML escondendo-os, mostrando-os ou alterando 
o seu conteúdo.  

 

Layout 
O site foi desenhado e projectado para usar unicamente DIVs. Preferi não 
usar tabelas devido à maior simplicidade de código e flexibilidade em termos 
de CSS que os DIVs oferecem. 

Dentro de um DIV wrapper chamado site encontram-se os 3 DIVs principais. 
São eles: 

• Top com o logo, barra de pesquisa, área de login e carrinho; 
• Middle onde está localizado o menu e o conteúdo principal; 
• Bottom com os logos do W3C, copyright e botões de template; 

Este layout e as classes que são clicáveis estão especificados num ficheiro css 
único chamado style.css que é comum a todos os temas. Enquanto estes 
DIVs são fixos, existem outros cuja posição pode variar consoante o tema. 
Serão mostrados exemplos mais à frente. 

  



Temas 
Existem 3 temas disponíveis para a loja, existindo a possibilidade de se 
acrescentarem mais mediante a adição de algumas linhas de código no 
ficheiro JavaScript e no HTML. Os 3 temas incluídos são os seguintes: 

Rounded  
Tema default em tons de verde mais 
elegante, com logo e cantos redondos 
através da propriedade border-radius do 
CSS3. 

 

Square 
Tema alternativo em tons de azul mais 
simples. Foi pensado nos para ligações 
mais lentas, não tendo logo por imagem 
e um ficheiro CSS mais leve. 
 

 

Print 
Tema simples sem estilos optimizado 
para impressão, mostrando apenas a 
informação estritamente necessária, 
escondendo elementos como o menu 
com a propriedade display:none do CSS 

 
Os temas podem ser mudados a qualquer momento usando os botões no 
fundo do site. 

 

Pequenas diferenças de layout entre temas 
Conforme pedido, a alteração de temas não se resume apenas a mudança de 
cores. A disposição do layout também muda. Seguem-se exemplos: 

  
Disposição da listagem de produtos nos temas Rounded e Print 

  



Pequenas diferenças de layout entre temas (continuação) 

 

 
Disposição do layout da parte de cima do site nos temas Rounded e Square 

 

Efeito da área de login 
Graças as animações disponibilizadas pelo método .toggle() do JQuery, a área 
de login surge escondida quando a página é carregada e é mostrada com um 
simples clique no ícone de utilizador. Um clique novamente no mesmo ícone 
esconde a área de novo: 

 

 

 

Carregamento e tratamento de dados 
A informação dos produtos é obtida do ficheiro xml através de uma função 
Ajax. 

 
À medida que a informação é obtida são criados objectos Product com o 
nome, imagem, categoria, preço e um vector de produtos relacionados (que 



por sua vez contém vários objectos RelatedProduct, cada um com o nome e a 
imagem do produto relacionado).  

 

Adicionalmente é criado um id único (pid) para cada produto, permitindo 
assim um acesso mais directo aos detalhes do mesmo através de uma 
pesquisa ou categoria. Esse id é posteriormente adicionado como classe a 
qualquer listagem do produto no site. Embora hajam produtos com o mesmo 
nome e foto estes são tratados como produtos diferentes visto poderem 
haver diferenças mínimas entre eles, ou outro vendedor estar a vender no 
site (como acontece por exemplo no Amazon Marketplace). 

Os objectos Product vão sendo guardados num vector a partir do qual são 
realizadas todas as operações para apresentação no site. 

 

 

Home 
Nesta página são carregados aleatoriamente 5 produtos para o destaque, 
sendo apresentado um de cada vez. 

 

Página de Categoria 
Na página de categoria são mostrados 3 produtos em destaque escolhidos ao 
acaso e uma listagem de todos os produtos, aparecendo 6 por página. 

Cada vez que uma categoria é acedida, os produtos são listados pela ordem 
de carregamento. Contudo é dado ao utilizador a oportunidade de ordenar a 
listagem alfabeticamente, pelo preço mais baixo ou pelo preço mais alto. Isto 
é conseguido através da execução da operação sort(sortfunc) do javascript 
num vector local clone do vector products.  

 



Sobre a paginação 
A paginação é conseguida através de vectores que guardam as diversas 
páginas de uma categoria ou dos produtos em destaque. Após o tratamento 
da informação, a primeira posição do vector é afixada juntamente com um div 
com a numeração de páginas.  

 

Para aceder a uma página específica o utilizador simplesmente tem que clicar 
no número correspondente. Este método é mais eficaz em termos de acesso 
a páginas com números mais elevados do que setas de navegação embora 
tenha um aspecto menos elegante quando se trata de um número elevado de 
páginas. 

 

Página de Produto 
A página de produto mostra a localização do mesmo no site, a descrição e 
uma grelha de produtos relacionados. Nesta página o menu das categorias é 
escondido para dar lugar a um div com o nome, imagem e preço do produto. 
Esse DIV permanece no lado esquerdo do site até o utilizador aceder a outro 
produto. 

 

Pesquisa 
A pesquisa é feita no nome dos produtos usando a função match() do 
JavaScript que tem como argumento uma RegExp que neste caso são as 
palavras chave introduzidas. Os resultados são apresentados pela ordem de 
carregamento do vector, de maneira semelhante ao da página de categoria. 

 

Elementos clicáveis 
Todos os elementos que desencadeiam eventos na FooBar Store têm definida 
uma classe clickable que no ficheiro geral style.css muda a propriedade cursor 
para pointer que se vai reflectir no cursor do rato que muda de uma seta para 
uma mão a apontar. 

As hiperligações para funções na página são criadas utilizando a função 
$(‘element’).click( function(){} ) do jQuery. 

 

Autor 
Esta página livre contém apenas os dados do autor, fotografia, email de 
contacto e site pessoal. É acessível clicando-se no texto de copyright. 

  



Problemas 
	  

Bastante campos de dados inexistentes no xml 
O enunciado pedia a criação na página de produto de um campo que indicava 
a sua marca, o seu fabricante e outros produtos da mesma marca. Pedia 
também a criação de um espaço para colocação de 3 fotografias alternativas. 
Adicionalmente pedia a apresentação de reviews ao produto. 
Contudo a falta desses campos no xml e a omissão de uma tag específica 
para cada um no enunciado levou-me a remover por completo esta parte do 
trabalho. 
No entanto são campos facilmente adicionáveis mediante a inserção dos 
mesmos nos atributos do objecto Product, função ajax() e métodos de 
apresentação. 
 

Ordenação por Best Sellers e Better Reviews 
Pelos mesmos motivos enunciados acima, tornou-se impossível a ordenação 
por Best Seller e Better Reviews. Estas foram substituídas pela ordenação por 
Preço em Ascendente e Descendente. 
Mais uma vez, são ordenações facilmente adicionáveis, mediante a adição dos 
atributos e funções de ordenação. 
 

Produtos relacionados inexistentes no xml ou com nome 
incompleto 
Vários produtos relacionados ou não existem no xml ou possuem reticências 
no seu nome. Devido ao elevado número de produtos relacionados nesse 
estado, optei por não adicionar uma função de clique para ver detalhes dos 
produtos relacionados. 
 

Descrição ################################ 
Um produto em particular tinha uma descrição com vários #’s seguidos sem 
espaços. O browser interpretava isso como uma única palavra levantando 
sérios problemas no design. Este problema foi ultrapassado aplicando a 
propriedade word-wrap:break-word do CSS3 no ficheiro style.css. 
Não foram encontradas mais “palavras” partidas na criação de páginas. 
  



Dificuldades 
Estas foram as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento da 
FooBar Store: 

 

Múltiplos GETs vs um único GET 
Devido à pouca experiência (entretanto bastante aprofundada) em jQuery 
aliada à já um pouco enferrujada experiência em JavaScript (linguagem que 
não programava activamente há ano e meio) o código do ficheiro js.js chegou 
a ter quase um GET e um FIND por função. Isto significava que os produtos 
não estavam a ser guardados em lado nenhum e cada vez que uma página 
era carregada o xml era lido novamente. Ora a médio prazo isso revelou-se 
impraticável, pois os tempos de carregamento eram inaceitáveis e o 
tratamento de informação difícil e penoso. 

Depois de alguma pesquisa optei por fazer 2 construtores, um único GET 
(usando o $.ajax() em vez do $.get()) e guardar os produtos num vector 
conforme explicado anteriormente. Simplificou o processo, facilitou o 
tratamento de dados e os tempos de carregamento de página melhoraram 
imenso. 

 

Onclick vs. $(‘element’).click() 
Paralelamente à dificuldade acima os $(‘element’).click() não poderiam ser 
criados pois os mesmos só são atribuídos quando o elemento existe 
previamente no HTML. Como alternativa estava a usar onclick=”function()” 
para carregar as páginas de categorias e produtos, mesmo sabendo que era 
uma má prática de programação. 

A pesquisa feita na dificuldade acima encontrou também a solução para esta 
que passava por atribuir um id único às categorias e produtos, associando 
uma classe com o mesmo id aos elementos clicáveis.  

Visto o $(‘element’).click() só poder ser atribuído após a criação do elemento 
no HTML existe uma função que é chamada após a criação de todas as 
listagens / conteúdo na página, atribuindo os $(‘element’).click() necessários. 

 

A guerra de alinhar verticalmente DIVs dentro de DIVs... 
Alinhar DIVs verticalmente não é tarefa fácil pois nem todas as soluções 
funcionam em todos os casos. E a propriedade vertical-align: middle nem 
sempre funciona como nós esperaríamos (aliás: chega nem a funcionar)... 

A solução encontrada e pelos vistos eficaz passou pela adição no DIV 
principal da propriedade CSS display:table e da adição nos DIVs dentro dele 
que pretendemos alinhar verticalmente das propriedades display:table-cell e 
vertical-align:middle; 


