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

Introdução (https://laravel.com/docs/9.x/pagination)

A paginação permite apresentar os dados armazenados numa base de maneira
fracionada. Tal recurso mostra-se interessante quando necessitamos exibir um
conjunto muito grande de registros. Por exemplo, considerando uma aplicação
que contém 2.000 alunos cadastrados em sua base, torna-se impraticável
apresentar todos esses registros de uma só vez. Neste contexto, uma forma
otimizada para exibição de todos os alunos é subdividi-los em grupos menores,
alocando-os em páginas, onde o usuário pode navegar, visualizando uma
quantidade reduzida de registro de cada vez.

A construção (codificação) do recurso de paginação pode se mostrar custoso ao
desenvolvedor. Pensando nisso, o framework Laravel disponibiliza uma
abordagem simplista, que permite a utilização deste recurso de modo prático e
eficiente. A paginação no Laravel é integrada os recursos de Query Builder e
Eloquent ORM, fornecendo um método fácil de implementação da paginação para
os registros armazenados na base de dados da aplicação.

Codificação – Laravel / Paginação
(https://laravel.com/docs/8.x/events)

__________________________________________________________

Criando Classe de Modelo, Controller e Migração - Curso
(No terminal - dentro da pasta do projeto) (Considerando que o “.env” já está configurado)
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php artisan make:model Curso -c -m

Codificando o Arquivo de Migração Gerado
(Arquivo: “/database/migrations/2022_09_12_204026_create_cursos_table.php”)

...

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

$table->id();

$table->string('nome');

$table->integer('tempo');

$table->timestamps();

});

...

Arquivo de Migração - Curso.

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 13-Migração/database/migrations/…_cursos_table.php)

Criando a Seeder para Curso
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan make:seeder CursoSeeder
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Arquivo Gerado

● /database/seeders/CursoSeeder.php

Definindo os Dados - Povoamento da Tabela Curso
(Arquivo: “/database/seeders/DatabaseSeeder.php”)

...

public function run() {

$this->call(CursoSeeder::class, false, ['total' => 50]);

}

...

Arquivo Padrão de Povoamento - DatabaseSeeder

____________________________________________________________________

[$this->call()] - invoca o método “run()” da classe semente "CursoSeeder"

[‘total’ => 5] - indica a quantidade de registros aleatórios que serão gerados

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 13-Paginação/database/seeders/DatabaseSeeder.php)

Codificando o Arquivo Seeder de Curso
(Arquivo: “/database/seeders/CursoSeeder.php”)

use Illuminate\Support\Facades\DB;

use Illuminate\Support\Str;

...
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public function run($total = 1) {

for($a=0; $a<$total; $a++) {

DB::table('cursos')->insert([

'nome' => Str::random(10),

'tempo' => rand(2, 5),

]);

}

}

...

Arquivo Seeder - Curso.

____________________________________________________________________

[DB::table(‘especialidade’)->insert()] - método utilizado para dar insert na tabela

[Str::random(10)] - gerar 10 caracteres aleatórios

[rand(2, 5)] - gerar um número aleatório entre 2 e 5

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 13-Paginação/database/seeders/CursoSeeder.php)

Executando a Migração e Povoando a Tabela
(No terminal - dentro da pasta do projeto)

php artisan migrate --seed
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Codificando o Arquivo de Rotas
(Arquivo: “/routes/web.php”)

...

Route::get('/cursos', 'App\Http\Controllers\CursoController@index')->name('cursos.index');

...

Arquivo de Rotas - Criando uma nova rota

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 13-Paginação/routes/web.php)

Codificando a Classe de Controle - Curso
(Arquivo: “/app/Http/Controllers/CursoController.php”)

...

public function index() {

$cursos = Curso::paginate(5);

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

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 - Porto Seguro, Paranaguá - PR | 83215-750 – Brasil 5



}

...

Classe de Controle - Curso

____________________________________________________________________

[Curso::paginate(5)] - indica que serão exibidos 5 registros por página

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 13-Paginação/app/Http/Controllers/CursoController.php)

Utilizando Paginação com Bootstrap
(Arquivo: “/app/Providers/AppServiceProvider.php”)

use Illuminate\Pagination\Paginator;

...

public function boot() {

Paginator::useBootstrap();

// Paginator::useBootstrapFour();

// Paginator::useBootstrapFive();

}

...

Configurando o Provedor de Serviços da Aplicação

____________________________________________________________________

[Paginator::useBootstrap()] - indica que o layout da paginação deve usar bootstrap

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 13-Paginação/app/Providers/AppServiceProvider.php)

Obs.: Os arquivos de visualização utilizados nessa aula foram disponibilizados e
explicados em aulas anteriores. Sendo assim, serão apresentados e descritos apenas os
trechos de código que foram incluídos ou alterados para que a funcionalidade de
paginação seja implementada.
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Codificando a View Index - Curso
(Arquivo: “/resources/views/cursos/index.blade.php”)

...

@section('conteudo')

...

<div class="d-flex justify-content-center">

{{ $cursos->links() }}

</div>

@endsection

Arquivo de Visualização - Index Curso

____________________________________________________________________

[{{ $cursos->links() }}] - exibe o componente de paginação dentro da View

____________________________________________________________________

(Arquivo-fonte: 13-Paginação/resources/views/cursos/index.blade.php)

(Execução da codificação anterior)
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