




arquitetónico MVC. Reescreva-o no estilo arquitetónico

MVC, considerando o seguinte:

a) Indique a variante escolhida por si para responder a esta

pergunta.

Bastava indicar se optou pela variante de Krasner & Pope

ou pela de Curry & Grace

b) Defina as classes que pertencem aos componentes

Model, View e Controller. Não utilize

eventos, delegados, interfaces, nem exceções, apenas os

atributos e métodos habituais.

Há muitas formas de responder corretamente. Esta é

apenas indicativa:

Class Program - Controller, com o método Main e atributos

para o Model e para a View

Class Documento - Model, com métodos para aceder ao

Título, e para criar ou aceder a uma página, para incluir

texto e atributo para o documento.

Classe Compor - View, com métodos para configuração

(tipo de letra, nome do ficheiro) e para execução, com

atributos de apoio (tipo de letra, etc.)

c) Reescreva em conformidade o método Main da classe

Program.

Há muitas formas de responder corretamente. Esta é

apenas indicativa, com código aligeirado. Note-se que neste

momento não se estão a usar eventos, pelo que é

necessário que o Controller assegure o fluxo explicitamente.

Model = new Documento();

View = new Compor("Verdana", "OlaMundo.pdf", Model);

Documento.Titulo="Criado com a biblioteca PDFsharp";

Documento.AdicionarTexto("Olá, mundo!");

Compor.Executar();

6. Tomando como base a sua resposta à pergunta 5,

reescreva-a para obter independência de

componentes e separação de interesses, da seguinte forma:

a) Defina e utilize eventos e delegados para reportar

alterações nos módulos.

Há várias maneiras corretas de responder, mas dado que

não há input, o essencial seria ter um evento no Model a

reportar alterações ao conteúdo. Seria necessário ter um

delegado definido para o receber.

b) Defina e utilize interfaces para que a comunicação de

dados ocorra com menos

dependências entre módulos.

A resposta depende do código apresentado até ao

momento. Por exemplo, considerando o código da alínea c)

Administração
Administração da
disciplina

�✁✂�✄☎✁✄☎✂✁✆ ✝✞✟✠✡☛☞✌✠ ✍✠ ✞✎✏✑✞ ✒✁✓✔ ✕✖✠✗✏✘ ✙✚✚✖✆✛✛✞✡✞✏✜✢✣✢✤✓☛✏✥✓✖✚✛✑✠✍✛✖✏✤✞✛✦✣✞✧✓✖✙✖★✣✍✩✓✓✓

✪ ✠✫ ✬ ✂✭✛✂✭✛�✂✁✮ ✂✯✆✄✮ ✰✱



da pergunta 5, podia-se fazer uma interface de

"Configuração" para os dados de configuração da View.

Atendendo à resposta da alínea a) desta pergunta 6, o

delegado da View iria depois consultar o Model para obter o

conteúdo do documento, pelo que se podia usar uma

interface (por ex., IDocument) para não passar o objeto

Document.

c) Defina exceções e escreva o código que as lança em

caso de erro. Escreva igualmente o

código que as apanha, respeitando as responsabilidades de

cada módulo no MVC.

Bastaria excolher um caso de erro potencial (por ex.:

baseando-se na resposta à pergunta 4). Por exemplo, se a

View não encontrasse o tipo de letra configurado lançaria

uma exceção. O Controller é que a devia apanhar e ordenar

à View que avisasse o utilizador de que havia um erro de

configuração, através de uma mensagem de erro para o

ecrã ou escrevendo isso no documento, por ex. Este é

apenas um caso de erro possível, poder-se-iam conceber

vários outros.
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