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Neste trabalho prático pretende-se que os alunos construam, na linguagem de programação
Haskell, um sistema genérico para a definição/construção de uma página HTML para uma dis-
ciplina do curso. O programa a desenvolver deverá utilizar as técnicas leccionadas na disciplina
de Programação Funcional, tal como: funções recursivas, funções de ordem superior, tipos de
dados algébricos, classes, modularidade, etc. Pretende-se ainda que os alunos re-utilizem a biblio-
teca de funções/combinadores HTML que faz parte das bibliotecas standard disponibilizadas pela
linguagem Haskell.

Entrega da Trabalho: dia 10 de Janeiro

Constituição dos Grupos: Os grupos terão obrigatoriamente 3 elementos

Linguagem de Prog.: Haskell

Relatório: Os grupos devem entregar um relatório a documentar detalhadamente o projecto
realizado. Este relatório pode ser escrito em qualquer processador de texto. Porém, a utilização
de LaTeX será um factor de valorização. Nomeadamente a utilização deste próprio enúnciado
para a construção do referido relatório.

O enúnciado do trabalho prático está escrito em literate Haskell, dáı as extensão lhs. Isto é,
pode ser interpretado como um documento LATEX ou como um programa Haskell. Assim, os alunos
podem desenvolver o programa e escrever o seu relatório num único documento. O enúnciado é um
programa válido nas duas linguagens! Para ’verem’ este documento como um programa Haskell
basta fazer ghci pf-faseII.lhs e para produzirem o relatório utilizando o latex basta fazerem
pdflatex pf-faseII.lhs e o ficheiro pf-faseII.pdf é produzido.

Caso os alunos decidam utilizar este enúnciado para produzirem o relatório, então devem remo-
ver as partes deste enúnciado que não fazem sentido num relatório (por exemplo, este parárafo!),
alterar outras (os autores, por exemplo) e inserir o que acharem conveniente no relatório (por
exemplo completarem as partes do texto e código que está com reticências). Caso o grupo decida
não utilizar este enúnciado, então devem fazer um relatório com uma estrutura semelhante.
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1 A Biblioteca Haskell para HTML

Para definirmos a página da disciplina de Programação Funcional usamos os combinadores de Html
dispońıveis nas bibliotecas da linguagem Haskell. Esta biblioteca caracteriza-se por ... (completar)

Para reutilizarmos esta biblioteca necessitamos de ’importar’ o seguinte módulo
Código

import Text.Html

2 Informação da Disciplina

Na página da disciplina é apresentado

• o seu nome.

• o seu curso.

• o ano lectivo a que a página se refere.

Código

titulo = "Programaç~ao Funcional"

curso = "Licenciatura em Ciências da Computaç~ao"

anolectivo = (2007,2008)

A página fica alojada num endereço base
Código

enderecoBase = "http://www.di.uminho.pt/~jas/Teaching/Courses/pf/08-09/"

Com esta informação podemos definir uma função que constroi o cabeçalho da página da
disciplina

Código

-- headerDisc :: Html

-- ...

3 Equipa Docente

Para definir a equipa docente que lecciona a disciplina definimos o seguinte tipo sinónimo:
Código

type ED = [ ( String -- Nome do docente

, String -- Página do docente

, [(String -- dia da semana

,Int,Int -- hora de inicio / fim

,String,String)] -- sala e turno

, [(String,Int,Int)] -- duvidas: dia/inicio/fim

)

]
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em que ...
No caso da disciplina de ....
Código

equipaDocente :: ED

equipaDocente = [ ("Jo~ao Saraiva"

,"http://www.di.uminho.pt/~jas"

, [ ("2a",08,09,"CP1 A2","T1")

, ("4a",11,12,"CP1 A5","T2")

, ("3a",08,09,"CP1 308","TP2")

, ("3a",09,11,"DI 0.11","PL2")

]

, [ ("2a",09,12) -- Duvidas

]

)

, ("Olga Pacheco"

,"http://www.di.uminho.pt/~omp"

, [ ("2a",10,11,"CP1 213","TP1")

, ("2a",11,13,"DI 0.11","PL1")

, ("6a",09,10,"CP1 304","TP3")

, ("6a",10,12,"DI 1.04","PL3")

]

, []

)

]

e definimos agora uma função que dada a equipa docente produz um fragmento de HTML
definindo essa equipa:

Código

-- equipaDoc2Html :: ED -> Html

4 Fichas Laboratoriais

Código

fichas = ["Ficha0.pdf"

,"Ficha1.pdf"

,"Ficha2.pdf"

,"Ficha3.pdf"

]

5 Turnos Teorico-Praticos

Código
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turno_1 =[55875

,55841

,55896

,55897

,55874

,55846

]

Código

turno_2 =

[55839

,55852

,55853

,55898

,55900

,55873

,55872

,55866

]

Código

turno_3 =[55850

,55865

,55837

,55862

,55855

]

6 Sumários

Código

type Sumario = (Int , Int , -- dia , mes

String , [Char], -- turno , comentario

Html) -- conteudo

Código
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semana1 :: [Sumario]

semana1 = [ (6 , 10 , "T1" , []

, toHtml $ "Apresentaç~ao da Disciplina: Programa, métodos de Avaliaç~ao, "

++ "organizaç~ao das aulas"

)

,

(8 , 10 , "T2" , []

, toHtml $ "Introduç~ao às linguagens de programaç~ao."

++ " O paradigma funcional e a linguagem Haskell."

)

, (6 , 10 , "TP1" , []

, toHtml $ "Apresentaç~ao do funcionamento das aulas teórico-práticas."

++ "Linguagens de programaç~ao: compilador e interpretador."

++ "Apresentaç~ao da ficha prática no1"

)

, (6 , 10 , "PL1" , []

, toHtml $ "Pequena introduç~ao ao sistema operativo Mac OS."

++ "Resoluç~ao da ficha prática no1."

)

, (7 , 10 , "TP2" , []

, toHtml $ "Apresentaç~ao do funcionamento das aulas teórico-práticas."

++ "Linguagens de programaç~ao: compilador e interpretador."

++ "Apresentaç~ao da ficha prática no1"

)

, (7 , 10 , "PL2" , []

, toHtml $ "Pequena introduç~ao ao sistema operativo Mac OS."

++ "Resoluç~ao da ficha prática no1."

)

, (10 , 10 , "TP3" , []

, toHtml $ "Apresentaç~ao do funcionamento das aulas teórico-práticas."

++ "Linguagens de programaç~ao: compilador e interpretador."

++ "Apresentaç~ao da ficha prática no1"

)

, (10 , 10 , "PL3" , []

, toHtml $ "Pequena introduç~ao ao sistema operativo Mac OS."

++ "Resoluç~ao da ficha prática no1."

)

]

Código
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semana2 :: [Sumario]

semana2 = [ (13,10,"T1", []

, toHtml

( "Express~oes aritméticas, lógicas e condicionais"

++ "Tipos básicos."

)

)

,

(15,10,"T2", []

, toHtml $ "Funç~oes em Haskell: definiç~ao e tipos."

++ "Pólimorfismo."

)

, (13 , 10 , "TP1" , []

, toHtml $ "Resoluç~ao de exercicios da Ficha prática no1."

)

, (13 , 10 , "PL1" , []

, toHtml $ "Continuaç~ao da resoluç~ao da ficha prática no1."

)

, (14 , 10 , "TP2" , []

, toHtml $ "Resoluç~ao de exercicios da Ficha prática no1."

)

, (14 , 10 , "PL3" , []

, toHtml $ "Continuaç~ao da resoluç~ao da ficha prática no1."

)

, (17 , 10 , "TP2" , []

, toHtml $ "Resoluç~ao de exercicios da Ficha prática no1."

)

, (17 , 10 , "PL3" , []

, toHtml $ "Continuaç~ao da resoluç~ao da ficha prática no1."

)

]

Código

sumarios = semana1 ++ semana2

6.1 Ordenação de Sumários

Cada docente envolvido na docência da diciplina escreve os seus próprios sumários. Os sumários
dos docentes são facilmente agrupados concatenando as respectivas listas. De modo a ser produzida
uma lista cronológica dos sumários é necessário fazer uma reordenação por data. Nesta secção
apresentamos essa função.

Código

6.2 Sumários de um Docente

A seguinte função produz os sumários de um dado docente. Esta função tem os seguintes argu-
mentos: o nome do docente, os ... e produz como resultado a lista de sumários do docente.

Código
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-- docente :: String -> [Sumario] -> ...

6.3 Sumários de um Tipo de Aula

Nesta secção descrevemos...
Código

6.4 Estatisticas

No fim do semestre/ano lectivo os docentes da disciplina têm de preencher um formulário em que
têm de definir:

• Número de horas leccionadas.

• Número de horas previstas.

• Percentagem de horas leccionadas.

Para calcular esta informação directamente dos sumários definimos uma função, de nome ???,
que tem como argumentos a data de ińıcio do semestre, a data de fim, e uma série de intervalos
em que não houve aulas (por exemplo, o intervalo a definir a semana académica, ou um intervalo
de um dia apenas, a definir o feriado do 1 de Dezembro). Esta função...

Código

7 Avisos

Nesta secção definimos um tipo para modelar os avisos...
Código

8 A Unidade Curricular

Nas secções anteriores definiram-se tipos e funções para modelar diferentes partes da página de
uma disciplina. Nesta secção definimos um tipo algébrico que permite a definição mais global da
página, integrando os vários aspectos/secções de uma página. Assim, definimos o tipo UC (unidade
curricular) da seguinte forma:

Código
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type Titulo = String

-- type ...

-- ...

-- data UC = UC [PUC]

--

-- data PUC = ADisc Titulo Curso AnoLectivo EndBase

-- | OsSumarios [Sumario]

-- | OsTurnos ...

-- | AEquipaDoc ...

-- | ...

e criamos uma instância da classe Show que mostra uma unidade curricular em HTML.
Código

Esta função cria as várias secções e o ı́ndice no ińıcio que permite seleccionar a secção pretendida
(ver página de programação funcional).

8.1 Uma Página Disciplinar: Um (outro) Exemplo

De modo a mostrarmos como é fácil definir uma página disciplinar utilizando o tipo de dados UC,
apresentamos de seguida um exemplo de uma outra disciplina

Código

9 Um Gerador de Páginas Disciplinares

Nesta secção descrevemos como definimos uma função main de modo a ser posśıvel compilar o
nosso sistema utilizando o compilador ghc.

Código

-- main ...

Consideramos ainda a possibilidade do programa ser invocado com argumentos/opções de modo
a ser posśıvel ter comportamentos diferentes (por exemplo, produzir uma página com os sumários
do docente, ou as estat́ısticas, etc).
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