
TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
Disciplina de Desenvolvimento Web II

Aula 12: Autorização / Policies

__________________________________________________________
Gil Eduardo de Andrade

Conceitos Preliminares
(https://laravel.com/docs/9.x)

Autorização (https://laravel.com/docs/9.x/authorization)

Adicionalmente ao recurso de autenticação, abordado na última aula, o
framework Laravel também disponibiliza uma maneira simples de autorizar o
acesso, por parte dos usuários, a determinados recursos da aplicação. Por
exemplo, um usuário pode estar autenticado no sistema, mas não ter permissão
para atualizar ou remover determinados registros do banco de dados da
aplicação. As funcionalidades de autorização disponibilizadas pelo Laravel
fornecem um modo fácil e organizado de gerenciar esse tipo de checagem
relacionada às permissões de usuário.

O Laravel fornece duas abordagens para autorização de ações: gates e policies.
Pense nas gates e policies como rotas e controllers. As gates fornecem uma
abordagem simples, baseada em bloqueio (fechamento) da autorização, enquanto
as policies, como controllers, agrupam a lógica em torno de uma Modelo, ou de
um recurso específico. Nesta aula, irei abordar o conceito de policies, por
considerá-lo mais robusto.

Policies (https://laravel.com/docs/9.x/authorization#creating-policies)

As Policies são classes que organizam a lógica da autorização em torno de uma
classe de modelo em particular ou apenas de um recurso. Por exemplo, se a sua
aplicação Laravel é um blog, você terá uma modelo App\Models\Post e uma
policy correspondente App\Policies\PostPolicy para autorizar as ações dos
usuários, tais como alteração e remoção de posts.
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Para criação de policies, o framework Laravel disponibiliza duas abordagens:

1) Na primeira tem-se como objetivo a geração de uma classe de policy vazia.
Utiliza-se, para tal, o seguinte comando:

php artisan make:policy PostPolicy

(arquivo gerado: app\Policies\PostPolicy)

2) Na segunda tem-se como objetivo a geração de uma classe de policy
contendo os métodos relacionados às ações de visualização, criação,
alteração e remoção de recursos. Utiliza-se, para tal, o seguinte comando:

php artisan make:policy PostPolicy --model=Post

(arquivo gerado: app\Policies\PostPolicy)

Codificação – Laravel / Autorização
(https://laravel.com/docs/9.x/authorization)

__________________________________________________________

OS PRIMEIROS PASSOS APRESENTADOS A SEGUIR JÁ FORAM EFETUADOS NA
AULA ANTERIOR, ESTÃO AQUI PARA LEMBRAR O ALUNO SOBRE A NECESSIDADE
DE CONFIGURAR OS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO ANTES DE ESTUDARMOS A
PARTE DE AUTORIZAÇÃO. SENDO ASSIM, ELES NÃO SERÃO EXPLICADOS, APENAS
EXECUTADOS.

Instalando o Breeze (No terminal - dentro da pasta do projeto)

composer require laravel/breeze --dev

php artisan breeze:install

npm install

npm run dev

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 - Porto Seguro, Paranaguá - PR | 83215-750 – Brasil 2

https://laravel.com/docs/9.x/authorization


Migração - Criação das Tabelas de Usuários
(No terminal - dentro da pasta do projeto) (Considerando que o “.env” já está configurado)

php artisan migrate

Atualizando os Arquivos de Layout do Breeze (removendo vite)
(Arquivo: “/resources/views/layouts/app.blade.php”)

...

<head>

...

<!-- Styles -->

<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/app.css') }}">

<!-- Scripts -->

<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

</head>

...

Arquivo de Layout do Breeze - Aplicação.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/resources/views/layouts/app.blade.php)

(Arquivo: “/resources/views/layouts/guest.blade.php”)

...

<head>

...

<!-- Styles -->

<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/app.css') }}">

<!-- Scripts -->

<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

</head>
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...

Arquivo de Layout do Breeze - Convidado.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/resources/views/layouts/guest.blade.php)

__________________________________________________________

NOVOS PASSOS EXECUTADOS NESSA AULA - UTILIZAÇÃO DE POLICIES

Modelando a Base de Dados - Permissões

Na construção da base de dados para o processo de autorização, a tabela

resources receberá os recursos que poderão ou não ser acessados - nome das

rotas de CRUD. A tabela roles contém os papéis que os usuários podem ter dentro

da aplicação. A tabela permissions contém as permissões, para cada regra, que

cada papel possui dentro da aplicação.
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Criando os Arquivos de Modelo/Migração “Resources”
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan make:model Resource -m

(Arquivo: “/database/migrations/..._create_resources_table.php”)

...

public function up() {

Schema::create('resources', function (Blueprint $table) {

$table->id();

$table->string('name');

$table->timestamps();

});

}

...

Arquivo de Migração “resources” - Define os recursos para o processo de autorização.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/database/migrations/..._create_resources_table.php)

Criando os Arquivos de Modelo/Migração “Roles”
(No terminal - dentro da pasta do projeto)
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php artisan make:model Role -m

(Arquivo: “/database/migrations/..._create_roles_table.php”)

...

public function up() {

Schema::create('roles', function (Blueprint $table) {

$table->id();

$table->string('name');

$table->timestamps();

});

}

...

Arquivo de Migração “roles” - Define os papéis para o processo de autorização.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/database/migrations/..._create_roles_table.php)

Criando os Arquivos de Migração “Permissions”
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan make:model Permission -m
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(Arquivo: “/database/migrations/..._create_permissions_table.php”)

...

public function up() {

Schema::create('permissions', function (Blueprint $table) {

$table->unsignedBigInteger('resource_id');

$table->foreign('resource_id')->references('id')->on('resources');

$table->unsignedBigInteger('role_id');

$table->foreign('role_id')->references('id')->on('roles');

$table->boolean('permissao');

$table->primary(['resource_id', 'role_id']);

$table->timestamps();

});

}

...

Arquivo de Migração “permissions” - Define as permissões para o processo de autorização.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/database/migrations/..._create_permissions_table.php)

* É necessário renomear os arquivos de migração criados anteriormente, para que as tabelas

sejam criadas no banco de dados antes da tabela de usuários (users).

Alterando o Arquivo de Migração “Users”
(Arquivo: “/database/migrations/..._create_users_table.php”)
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...

public function up() {

Schema::create('users', function (Blueprint $table) {

$table->id();

$table->string('name');

$table->string('email')->unique();

$table->timestamp('email_verified_at')->nullable();

$table->string('password');

$table->unsignedBigInteger('role_id');

$table->foreign('role_id')->references('id')->on('roles');

$table->rememberToken();

$table->timestamps();

});

}

...

Arquivo de Migração “users” - Gerado durante a criação do projeto.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/database/migrations/..._create_users_table.php)

Refazendo a Migração
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan migrate:fresh
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Criando Regras, Papéis e Permissões Direto no Banco (Via phpMyAdmin)
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Alterando a Model “User”
(Arquivo: “/app/Models/User.php”)

...

protected $fillable = [

'name',

'email',

'role_id',

'password',

];

...

Arquivo de Modelo “User” - Adicionando Campo ‘role_id’ - fillable.
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____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Models/User.php)

Alterando a Controller “Users”
(Arquivo: “/app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php”)

...

use App\Models\Role;

...

public function create() {

$roles = Rile::orderBy('name')->get();

return view('auth.register', compact('roles'));

}

...

public function store(Request $request) {

...

$user = User::create([

'name' => $request->name,

'email' => $request->email,

'password' => Hash::make($request->password),

'role_id' => $request->role,

]);

...

Arquivo de Controle “users” - Adicionando Campo ‘role_id’ - Método “create()”.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php)

Alterando a View “Users”
(Arquivo: “/resources/views/auth/register.blade.php”)
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...

<!-- Paper -->

<div class="mt-4">

<select name="role" class="rounded-md shadow-sm border-gray-300

focus:border-indigo-300 focus:ring focus:ring-indigo-200 focus:ring-opacity-50">

@foreach($roles as $item)

<option value="{{$item->id}}">

{{ $item->name }}

</option>

@endforeach

</select>

</div>

...

Arquivo de Visualização “Register” - Adicionando <select> Type.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/resources/views/auth/register.blade.php)
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(Execução da codificação anterior)

Alterando a Model “Permission” - Utilizando ORM
(Arquivo: “/app/Models/Permission.php”)

...

public function resource() {

return $this->belongsTo('\App\Models\Resource');

}

public function role() {

return $this->belongsTo('\App\Models\Role');

}

...

Classe de Modelo “Permission” - Adicionando belongsTo().

____________________________________________________________________
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(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Models/Permission.php)

Criando uma “Facade” para Gerenciar as Permissões
Criando a Classe

(Arquivo: “/app/Facades/UserPermissions.php”)

<?php

namespace App\Facades;

use App\Models\Permission;

class UserPermissions {

public static function loadPermissions($user_role) {

$sess = Array();

$perm = Permission::with('resource')->where('role_id', $user_role)->get();

foreach($perm as $item) {

$sess[$item->resource->name] = (boolean) $item->permissao;

}

session(['user_permissions' => $sess]);

}

public static function isAuthorized($resource) {

$permissions = session('user_permissions');

return $permissions[$resource];

}

public static function test() {

return "<h1>UserPermissionsFacade - Running!!</h1>";

}

}

Classe “UserPermissions”.

____________________________________________________________________
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(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Facades/UserPermissions.php)

Criando ServiceProvider

(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan make:provider PermissionFacadeServiceProvider

Vinculando o Facade no ServiceProvider Criado

(Arquivo: “/app/Providers/PermissionFacadeServiceProvider.php”)

use App\Facades\UserPermissions;

...

public function register() {

$this->app->bind('userpermissions',function(){

return new UserPermissions();

});

}

...

Classe Facade “PermissionFacadeServiceProvider”.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Facades/PermissionsFacadeServiceProvider.php)

Registrando o ServiceProvider Criado

(Arquivo: “/config/app.php”)

...
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'providers' => [

...

/*

* Application Service Providers...

*/

App\Providers\AppServiceProvider::class,

App\Providers\AuthServiceProvider::class,

// App\Providers\BroadcastServiceProvider::class,

App\Providers\EventServiceProvider::class,

App\Providers\RouteServiceProvider::class,

App\Providers\PermissionFacadeServiceProvider::class,

],

...

Registrando o ServiceProvider Criado - PermissionFacadesServiceProvider.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/config.php)

Criando a Classe Facade

(Arquivo: “/app/Facades/UserPermissionsFacade.php”)

<?php

namespace App\Facades;

use Illuminate\Support\Facades\Facade;

class UserPermissionsFacade extends Facade {

protected static function getFacadeAccessor() {

return 'userpermissions'; // mesmo nome do método vinculado no service provider

}

}
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Classe Facade - “UserPermissionsFacade”.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Facades/UserPermissionsFacade.php)

Testando o Facade Criado

(Arquivo: “/routes/web.php”)

...

Route::get('/testfacade', function () {

return App\Facades\UserPermissionsFacade::test();

});

...

Arquivo de Rotas - “web.php”.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/routes/web.php)

(Execução da codificação anterior)

Definindo um “Alias” (apelido) para Classe Facade

(Arquivo: “/config/app.php”)

...

'aliases' => [

'App' => Illuminate\Support\Facades\App::class,

...

'View' => Illuminate\Support\Facades\View::class,

'UserPermissions' => App\Facades\UserPermissionsFacade::class,
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],

...

Criando um “Alias” - UserPermissionsFacade.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/config/app.php)

Testando o Alias Definido

(Arquivo: “/routes/web.php”)

...

Route::get('/testfacade', function () {

return UserPermissions::test();

});

...

Arquivo de Rotas - “web.php”.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/routes/web.php)

(Execução da codificação anterior)

Utilizando Facade - Carregando as Permissões Durante a Autenticação
(Arquivo: “/app/Http/Controllers/Auth/AuthenticaredSessionController.php”)

...

use App\Facades\UserPermissions;

...
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public function store(LoginRequest $request) {

...

// Carregando as Permissões do Usuário / Sessão

UserPermissions::loadPermissions(Auth::user()->role_id);

...

Utilizando Facade - Carregando Permissões do Usuário.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php)

Utilizando Facade - Carregando as Permissões Durante o Registro
(Arquivo: “/app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php”)

...

use App\Facades\UserPermissions;

...

public function store(Request $request) {

...

// Carregando as Permissões do Usuário / Sessão

UserPermissions::loadPermissions(Auth::user()->role_id);

...

Utilizando Facade - Carregando Permissões do Usuário.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php)

Criando a Modelo para Cursos
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan make:model Curso -m
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(Arquivo: “/database/migrations/..._create_cursos_table.php”)

...

public function up() {

Schema::create('cursos', function (Blueprint $table) {

$table->id();

$table->string('nome');

$table->timestamps();

});

}

...

Arquivo de Migração “Cursos”.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/database/migrations/..._create_cursos_table.php)

Efetuando a Migração
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan migrate
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Inserindo Registros na Tabela de Cursos - Via PhpMyAdmin

Criando a Controle para Cursos
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan make:controller CursoController --model=Curso --resource

Criando uma Policy vinculada a Cursos
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan make:policy CursoPolicy --model=Curso

- Arquivo Gerado: /app/Policies/CursoPolicyController.php

Registrando a Policy CursoPolicy
(Arquivo: “/app/Providers/AuthServiceProvider.php”)

...

use App\Models\Curso;

use App\Policies\CursoPolicy;
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...

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider {

protected $policies = [

Curso::class => CursoPolicy::class,

];

...

Registrando e Vinculando a Policy “CursoPolicy” a Modelo “Curso”.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Providers/AuthServiceProvider.php)

OBS.: é possível utilizar as policies criadas sem a necessidade de efetuar os

registros, como mostrado acima. Isso porque o Laravel é capaz de descobrir

automaticamente um policy vinculada a uma classe de modelo. Para que isso seja

possível basta você colocar sua classe de modelo no diretório app/Models e sua

policy no diretório app/Policies e utilizar o nome da policy igual ao da modelo

adicionando o sufixo Policy. Por exemplo, uma classe de Modelo com nome Curso

(app/Models/Curso.php) teria um policy correspondente com o nome CursoPolicy

(app/Policies/CursoPolicy.php).

Implementando a “CursoPolicy”
(Arquivo: “/app/Policies/CursoPolicy.php”)

...

use App\Facades\UserPermissions;

...

public function viewAny(User $user) {

return UserPermissions::isAuthorized('cursos.index');

}

public function view(User $user, Curso $curso) {
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return UserPermissions::isAuthorized('cursos.show');

}

public function create(User $user) {

return UserPermissions::isAuthorized('cursos.create');

}

public function update(User $user, Curso $curso) {

return UserPermissions::isAuthorized('cursos.edit');

}

public function delete(User $user, Curso $curso) {

return UserPermissions::isAuthorized('cursos.destroy');

}

...

Codificando a Policy criada - CursoPolicy.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Policies/CursoPolicy.php)

Aplicando as Policies na Controle - “CursoController”
(Arquivo: “/app/Http/Controllers/CursoController.php”)

use App\Facades\UserPermissions;

...

public function index() {

$this->authorize('viewAny', Curso::class);

$cursos = Curso::all();

return view('cursos.index', compact('cursos'));

}

public function create() {

$this->authorize('create', Curso::class);
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return view('cursos.create');

}

public function store(Request $request) {

$this->authorize('create', Curso::class);

}

public function show(Curso $curso) {

$this->authorize('view', $curso);

return view('cursos.show');

}

public function edit(Curso $curso) {

$this->authorize('update', $curso);

return view('cursos.edit');

}

public function update(Request $request, Curso $curso) {

$this->authorize('update', $curso);

}

public function destroy(Curso $curso) {

$this->authorize('delete', $curso);

return view('cursos.destroy');

}

...

Utilizando a Policy - CursoController.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/app/Http/Controllers/CursoController.php)
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Relação entre os Métodos da Policy e da Controller

Especificando as Rotas - Cursos
(Arquivo: “/routes/web.php”)

...

Route::get('/dashboard', function () {

return view('templates.middleware')->with('titulo', "");

})->middleware(['auth'])->name('dashboard');

Route::resource('/cursos', '\App\Http\Controllers\CursoController')

->middleware(['auth']);

...

Arquivo de Rotas - Especificando as Rotas.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/routes/web.php)

Utilizando Policies nas Views - “cursos.index”
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(Arquivo: “/resources/views/cursos/index.blade.php”)

...

@extends('templates.middleware', ['titulo' => "Cursos", 'rota' => "cursos.create"])

...

@can('update', $item)

<a href= "{{ route('cursos.edit', $item) }}" class="btn btn-success">

...

</a>

@endcan

@can('view', $item)

<a href= "{{ route('cursos.show', $item) }}" class="btn btn-primary">

...

</a>

@endcan

@can('delete', $item)

<a nohref style="cursor:pointer" onclick="document.getElementById('form_1').submit()" class="btn btn-danger">

...

</a>

@endcan

...

Arquivo de Visualização “cursos.index” - Verificando Permissões.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/resources/views/cursos/index.blade.php)

Utilizando Policies nas Views - “cursos.index”
(Arquivo: “/resources/views/templates/middleware.blade.php”)

...

@can('create', 'App/Models/Curso')
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@if(isset($rota))

<div class="col d-flex justify-content-end">

<a href= "{{ route($rota) }}" class="btn btn-secondary">

...

</a>

</div>

@endif

@endcan

...

Arquivo de Visualização “Template” - Verificando Permissões.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 11-Autorização/resources/views/templates/middleware.blade.php)
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