
MVC vs PAC



MVC (Model-View-Controller)

Architektonický vzor zabývající se uživatelským rozhraním

Odděluje doménovou (bussiness) logiku a uživatelské rozhraní do tří nezávislých 

komponent:

Model

View

Controller

Velice populární, ale existují různé definice a variace

Detaily jsou častým předmětem diskuzí a sporů



MVC - Komponenty

Model

Představuje data a doménovou logiku

Zpravidla je pouze jeden na aplikaci

Je nezávislý na ostatních komponentách

View

Představuje uživatelské rozhraní

Zobrazuje výstup uživateli

Často je více pohledů na jeden Model

Controller

Aplikační logika

Obsluhuje a řídí vstupy uživatele

Často úzce provázán s View



MVC - Diagram



MVC - Motivace

udržitelnost

Vyšší přehlednost a pochopitelnost kódu

UI lze měnit za chodu aplikace a nezávisle na Modelu

Za každou komponentu může zodpovídat jiná osoba (nebo tým)

testovatelnost

Každou komponentu lze testovat a debugovat nezávisle na ostatních

Zamezení duplikace kódu

Více pohledů na jedna data (jeden Model)



MVC - Verze

Aktivní

Model upozorňuje příslušné pohledy 

na svou změnu

Realizováno návrhovým vzorem 

Observer

Pasivní

Controller upozorňuje příslušné 

pohledy na změny modelu, které 

vyvolal



PAC (Presentation-Abstraction-Control)

Hierarchie spolupracujících agentů

Každý agent má tři komponenty:

Presentation (view)

Abstraction (přístup k datům)

Control (aplikační logika)



PAC – Komponenty agenta

Presentation

Viditelné rozhraní

Komunikuje pouze s Control

Abstraction

Spravuje datový model a přistupuje do něj

Komunikuje pouze s Control

Control

Komunikuje s Abstraction a Presentation

Dále také komunikuje s Control ostatních agentů



PAC – Agenti (1)

Každý agent řeší specifický aspekt funkcionality aplikace

Tři druhy agentů

Top-level

•Jádro systému

•Z UI má ty komponenty, které se nedají zařadit do podsystémů – např. dialogy 

či menu

Bottom-level

•Určitý sémantický koncept aplikace (jedna funkce)

•Např. vykreslování grafu, včetně operací (zoom)

Intermediate-level

•Koordinace více pohledů na ta samá data

•Umožňuje otevírání a zavírání těchto view

•Přeposílá zprávy o změnách na datech



PAC – Agenti (2)

Agenti nabízí jak horizontální (na vrstvy), tak vertikální (funkcionalita) dekompozici

systému

Agent může být něco o velikosti jednoho objektu, ale také celého systému

Agenti mají vlastní stav

Agenti by měli tvořit stromovou strukturu

Jeden Top-level agent

Více Intermediate-level agentů

Ještě více Bottom-level agentů

Agenti níže jsou závislí na agentech výše až k Top-level



MVC vs PAC

MVC PAC

Model Abstraction

View + Controller Presentation + Control

View obsluhuje výstup
Controller obsluhuje vstup

Presentation obsluhuje 
vstup i výstup

View má určitou logiku 
(znalost modelu)

Presentation je zcela bez 
logiky (templatovací systém)

View přijímá data přímo
z Modelu

Presenter přijímá data
z Abstraction přes Control

hierarchická, vrstevnatá 
architektura



MVC vs PAC

MVC výhody
•Oddělení funkcionality od UI
•Menší složitost systému
•Výkonnost - menší režie
•Oddělené zpracování vstupu a výstupu

PAC výhody
•Oddělení funkcionality od UI
•Snadno rozšiřitelné (přidání agenta)
•Snadno upravitelné (úprava agenta)

(Nevyžaduje změny po celém systému)

•Podpora multitaskingu
•Low coupling
•Vhodné pro tvorbu složitých UI -
složení z jednotlivých agentů bez 
porušení zapouzdření

MVC nevýhody
•Provázanost Views a Modelu

PAC nevýhody
•Větší složitost systému
•Rychlost - komunikace agentů
•Riziko rozpadu systému do příliš 
velkého množství agentů (pro které se 
navíc musí napsat další, koordinující 
agenti).



HMVC

Hierarchical Model View Controller

Hybrid MVC a PAC

Hierarchická struktura jako u PAC

Vnitřní struktura agentů jako u MVC
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