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1 INTRODUCAO

Os assistentes pessoais digitais (PDA - Personal Digital Assistant.) tornaram

se uma ferramenta indispensavel para os executivos. Sao pequenos computadores

de mao, leves e atraentes, que pesam entre 100 e 300 gramas. Para inserir dados, e

preciso desenhar as letras com um lapis de plastico em uma pequena tela. 0

handheld reconhece as caracteres graficos inseridos e as converte em letras e

numeros digitais. Tambem e possivel habilitar um teclado virtual que aparece na

tela.

As marcas mais conhecidas sao Palm, IBM, Sony, HandSpring, Hewlett

Packard e Casio, que possuem um sistema operacional como Palm as, Windows

Mobile, Linux ou Symbian. Estes aparelhos silo alimentados com pilhas comuns ou

baterias, podendo a malaria dales sar recarregado na corrente eletrica.

Na maioria das vezes sao equipamentos com porta infravermelha, bluetooth

ou wi-fi para transmissao de dados sem fio. Os handhelds cumprem as fun90es mais

comuns das tradicionais agendas eletronicas, como lista de telefones, agenda, lista

de tarefas, calendarios, anota96es e calculadora, entre outras. Em alguns casos,

eontam com versoes reduzidas de certas aplica96es como Word, Excel, Explorer e

Outlook. Tambem e possivel gerenciar fotos, utilizar um MP3 player, acessar

internet. Um dos grandes beneficios dos dispositivos de mao e a capacidade de ter

uma informa9iio em qualquer lugar e depois poder sincronizar tudo com 0 PC. Outra

caracteristica importante e de ter a possibilidade de desenvolver novos aplicativos

para as mais dlferentes areas de atuacao.

Existe tambem a possibiJidade de Jigar periferieos como teclados, mouse,

impressoras ou qualquer dispositivo sem fio atraves da porta infravermelha OU
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blue/Do/h.

A comunidade de desenvolvedores para Palm OS e Windows Mobile,

respectivamente sistemas operacionais do Palm e Pocket PC, tem crescido de forma

exponencial nos ultimos anos.

A cria980 de aplicativos para dispositivos m6veis ja foram um grande

problema, pela falta de documenta980 e ferramentas adequadas para

desenvolvimento. Atualmente existem varias ferramentas e documentayaO,

facilitando 0 trabalho de programa980 para este tipo de equipamento.

o maior problema para iniciar um novo aplicativo para um dispositiv~ de

mao, e a escolha da ferramentaJlinguagem de desenvolvimento que pode ser

especifica para cada sistema operacional, podendo ser escolhido entre 0 Palm OS,

Windows Mobile, Linux e Symbian.

Os sistemas operacionais Palm OS e Windows Mobile sao os mais comuns,

mas eles contem muitas caracteristicas diferentes entre si, como 0 seu

funcionamento 16gicoe fisico. Por serem estes os mais utilizados, a maioria dos

softwares desenvolvidos estao disponiveis para estas duas plataformas. As

ferramentas de desenvolvimento mais utilizadas para estes sistemas operacionais

sao 0 Pocket Studio e Visual Basic .NET.

o objetivo deste projeto e fazer um comparativo entre as linguagens Visual

Basic. NET, Pocket Studio e SuperWaba para os sistemas operacionais Windows

Mobile e Palm OS, por estes serem os principais sistemas operacionais de

dispositivos m6veis disponiveis no mercado atualmente. 0 Visual Basic .NET sera

usado como ferramenta de desenvolvimento para 0 sistema operacional Windows

Mobile, 0 Pocket Studio para 0 Palm e 0 SuperWaba sera usado no

desenvolvimento para os dois sistemas operacionais.
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Esta pesquisa apresenta a construgao de urn prot6tipo exatamente igual

para as duas plataformas, usando as tres linguagens de programa<;:aotratadas neste

projeto, com 0 objetivo de testar 0 desempenho em cada plataforma.

Apos 0 desenvolvimento do prototipo foi montado um relatorio comparativo

de cada linguagem, seguindo criterios de compara~6es de linguagem de

programayao e urn comparativQ de desempenho.
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2 CRITERIOS DE AVALIACAO DE LlNGUAGEM DE PROGRAMACAO

Neste capitulo sao avaliados os conceitos de varias estruturas e

capacidades de programa9iio das linguagens. Esta avaliayBo sera realizada sob 0

foco do impacto que elas tem sobre 0 processo de desenvolvimento e manuten9iio

de software. Para isso e necessaria que sejam definidos criterios para esta

avalia9iio. NBo e facil definir as caracteristicas mais importantes, mas podem-se

definir as principais caracteristicas, que de certa forma mais influenciam na

classifica9iio das linguagens de programa9iio, conforme 0 quadro a seguir

(SEBESTA, 2003):

QUADRO 1: CRITERIOS DE AVALIACAO DA LlNGUAGEM - 2003
Criterios

Caracterfstica Legibilidade Capacidade de Confiabilidade
Escrita

Simplicidade/ortogonalidade X X X
Estruturas de controle X X X
Tipos de dados e estruturas X X X
Pro'eta de sintaxe X X X
Suporte para abstracao X X
Expressividade X X
Verificacao de lipos X
Manipula.yao de exce¢es X
Apelido reslrilo X
FONTE. SEBESTA p. 22

2.1 LEGIBILIDADE

Legibilidade pode ser definida como a forma pela qual e eserito 0 c6digo do

programa que possibilita a facilidade de leitura e compreensao do mesmo, e tornou-

se um importante parametro de qualidade de programas e linguagens de

programa9iio. (SEBESTA, 2003).
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A legibilidade somenle come~ou a ler importancia depois dos anos 70, com

o surgimento do conceito de cicio de vida do software, quando a manuten.yao de

software comec;ou a se tarnar constante e 0 entendimento de urn programa ja escrito

tornou-se essencial. (ibidem).

Deve-se levar em considera~ao tambem, se um programa foi escrito com

urna linguagem apropriada para a atividade que sera desenvolvida, pais case nao

seja, este fato ira prejudicar a legibilidade. (ibidem).

o beneficio de uma maior legibilidade num programa e 0 de deixar mais

facilmente a correc;ao de possiveis erros, assim como possiveis modifica<;6es de

melhoramento. (GERBER, 2000).

2.1.1 Simplicidade Global

Para que uma linguagem tenha uma simplicidade global, e necessario que

ela seja de faei] leitura e compreensao, au seja, a legibilidade do programa, como

urn fator bern marcante e de que as comandos sejam simples, e sejam faceis de

serem manipulados. (SEBESTA, 2003).

Outro fator muito importante e a quantidade de componentes da linguagem,

ou seja, multiplicidade de recursos quanta a quantidade de elementos. Quanta maior

for a quanti dade de elementos que urna linguagem disponibilize, menor vai ser a

simplicidade global, pois se uma linguagem tem uma grande quantidade de

elementos, 0 programador acaba, com isto, escolhendo um subconjunto de

elementos para fazer 0 programa, ignorando os demais. Caso uma outra pessoa

tenha um conhecimento de um outro subconjunto diferente do que foi programado,

entao tera dificuldades para entender 0 c6digo fonte. (GERBER, 2000).
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Uma Segunda caracteristica que complica uma linguagem de programa~o
e a multiplicidade de recursos - rnais de urna maneira de realizar uma
operac;ao particular. Por exemplo em C, 0 usuano pede incrementar uma
variavel simples de quatro maneiras diferentes:

cant = cant + 1
cant += 1
cont++
++cont
(SEBESTA. 2003. p. 23)

No exemplo supracitado, verifica-se quatro formas diferentes de incremento

de uma variavel inteira na linguagem de programa9ao C. Esta multiplicidade de

formas de representa~o de uma mesma operayao pade acabar par confundir 0

programador (originando erros). Outro exemplo esta no quadro 2. que mostra duas

formas de comparay8o, que podem trazer dificuldades ao programador 58 estes

estivessem disponiveis na mesma linguagem. (GERBER. 2000).

Pode-S8 ainda mencionar Qutra caracteristica relevante que influencia na

simplicidade de uma linguagem de programa980. que e 0 overloading. ou seja.

sobrecarga de um operador, dando a um operador ("simbolo") mais de um

significado. Por exemplo: Diga-se que 0 simbolo de soma (+), numa linguagem sirva

para samar elementos inteiros e reais, diga-se que nesta mesma linguagem ele

ainda passa ser usado para somar os elementos de matrizes, isto dificulta a leitura

par ele se tarnar mais confuso, tanto pra quem Ie como pra quem escreve 0

programa. (SEBESTA, 2003).

QUADRO 2: EXEMPLO DE SIMPLICIDADE GLOBAL - 2005
Se ( condi9iio ... ) entao Compara ( condi9iio .. ) fa9a
c6digo... c6digo..

Fimse Fim
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2.1.20rtogonalidade

Em termos de linguagem de programayao, ortogonalidade significa que as

instru90es primitivas, au seja, basicas da linguagem, podem ser combinadas, de

forma a construir estruturas de controle e estrutura de dados de urna linguagem,

mas, principal mente, que, toda combinac;ao de estruturas permitidas par ela e valida

e significativa. (SEBESTA, 2003).

Pode-se definir ortogonalidade como uma linguagem de programa(:iio com a

habilidade de combinar estruturas basicas de uma linguagem de programa(:iio, de

forma que ela possa gerar atraves das estruturas basicas urn grande numero de

estruturas mais complexas de dados. (ibidem).

Diga-se que numa linguagem de programa(:iio tenham-se tres tipos de

dados: inteiro, caracter, real, e dais tipos de operadores: vetor e ponteiros. Numa

linguagem ortogonal, serao possiveis as combinac;6es tanto entre os operadores

entre si quanta entre eles e os quatro tipos de dados primitivos da linguagem,

permitindo assim a formagao de urn grande numera de estruturas de dados, como

mostra 0 quadro 3. (GERBER, 2000).

Caso nao fossem permitidas combina~6esentre as operadores, diminuiria

significativamente a ortogonalidade da linguagem. Assim a falta de ortogonalidade

leva a exce~aoa regra numa linguagem de pragramayao, nao permitindo que um

ponteira, por exemplo, seja capaz de apontar para outra estrutura de contrale ou de

dados. A quantidade de excegoes a regra de uma linguagem entao e proporcional a
ortogonalidade da linguagem. (SEBESTA, 2003).
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QUADRO 3' EXEMPLO DE ORTOGONALIDADE - 2005

c6digo ..

TipoTeste = estrutura I TipoTeste VarTeste
Nome: Caracter
Idade: Inteiro

Fim
Procedimento exemplo( TipoTeste VarTeste )
Inicio

Fim

2.1.3 InstrUl;:iies de Controle

Algumas instruyiias das linguagens de programa,.ao, como par examplo, a

goto, reduz em muito a legibilidade do programa, pais tornam dificil manter uma

laitura de c6digo de cima para baixo. (GERBER, 2000).

Na decada de 70, surgiu a programa,.ao estruturada, como uma solu,.ao

para a problema de legibilidade causada pelas limitayiles das linguagens de

programa,.ao das decadas de 50 e 60, sendo que elas possuiam poucas instruyoes

de controle, como par exemplo, a cria,.ao da instru,.ao "para" (fol/, para substitui,.ao

do "goto", como uma instru,.ao de repetiy80. (ibidem).

Urn programa que pode ser lido de cima para baixo ~ muito mals faell de
enlender do que 0 que exige 80 leitor pular uma Instrucao a Dutra nao-
adjacente para seguir a ordem de execu~o. Em certas Ilnguagens,
entretanto, Instru¢es goto que desvlam para dma, as vezes, sAo
necessarias; por exemple, elas constroem la~osWHILE em FORTRAN 77.
Restrlngir Instruc;:Oes goto das seguintes maneiras pode tamar as
programas mais legiveis:
• Elas devem preceder seus alvos, exceto quando usadas para formar
lat;Os.
" Seus alvos nunes devem estar multo distantes.
• Seu numera deve ser limitado.

(SEBESTA, 2003, p. 26)

o usa das instruyoes de controle goto para fazer layos de repeti,.ao s6 deve

ser utilizado caso a linguagem de programa,.ao nao possua instruyoes de controle
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rnais elaboradas. No quadro 4 mostra alguns exemplos de instruc;6es de controle,

inclusive a goto. (SEBESTA, 2003).

QUADRO 4 EXEMPLO DE INSTRUCOES DE CONTROlE - 2005

Ponlo GT
c6digo ..

Goto GT

se ( condicao... ) entao ipara ( condicao ... ) fal'"
c6digo.. c6digo ...

Fimse Fimpara

2.1.4 Tipos de Dados e Estruturas

Urn auxilio multo importante para garantir uma boa legibilidade numa

linguagem de programa(:iio sao os tipos de dados. Com eles pode-se melhorar

significativamente a facilidade de leitura e compreensao de urn programa. Par

exemplo: diga-se que em uma linguagem de programa(:iio nao tenha 0 tipo 16gico

(boleano) e que nela seja usado um tipo numerico para representa-Io.

Nesta linguagem teria - se:

Atribuicao _ da _ variavel= 1

Neste casa, 0 significado, do que S8 esta querendo dizer nao fica bern claro.

No entanto, S8 esta linguagem pos5uisse 0 tipo de dados logicD, entao ala ficaria

assim:

Atribuicao _ da_variavel=verdadeiro

Ou seja, a atribuic;ao da variavel e falsa au verdadeira, e seu significado fica

perfeitamente compreensivel. Um outro exemplo esta disponivel no quadro 5.

(SEBESTA,2003).

QUADRO 5: EXEMPlO DE TIPOS DE DADOS E ESTRUTURAS - 2005
Casado = 1 Casado - verdadeiro
ou
Casado = 0

ou
Casado = falso
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2.1.5 Cansidera96es Sabre a Sintaxe

A sintaxe das linguagens de programac;ao, ou seja, a forma dos elementos

da linguagem tem um efeito significativo na legibilidade dos programas. (GERBER,

2000).

As limitac;.oes nos names de variaveis, como ocorriam nas primeiras

linguagens de programac;ao, impedem que 0 nome definido expresse com clareza a

func;aoda variavel. (SEBESTA, 2003).

Ao formar grupos de c6digos em algumas linguagens, que normalmente

iniciam em um for, while ou if podem nao ser claros, pois a instruc;ao que indica a

finalizac;aodo bloco, nao indica qual das instru90es iniciadas esta sendo finalizada.

No quadro abaixo Eipossivel verificar um exemplo de blocos, usando a linguagem

Pascal, que nao utiliza um bom finalizador de blocos e usando tambEima linguagem

Basic que utiliza um identificar melhor para fechar 0 bloco. (ibidem).

QUADRO 6: COMPARACAo DA SINTAXE DO PASCAL E BASIC - 2005
Pascat Basic

if ( Condi9aO) then If (Condi980) then
begin (instru90es ..)

(instru90es ..); endif
end;

Outro item importante e que as linguagens devem impossibilitar 0 uso de

nomes de variaveis com os nomes reservados para as instru9ces de controle,

evitando assim que 0 entendimento do codigo fique mais dificil. (GERBER, 2000).

2.2 CAPACIDADE DE ESCRITA

Esta e a caracteristica de como uma linguagem pode ter uma boa

capacidade de escrita para 0 problema a ser solucionado, mas sem perder a
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legibilidade, ou seja, permitindo uma facil leitura por outros programadores.

(SEBESTA,2003).

A compara~o entre duas linguagens de programa98o deve ser fsita entre

linguagens que tern urn mesmo dominio da aplica9ilo a qual foi desenvolvida. Sendo

assim seria injusta a comparac;ao entre uma linguagem que foi projetada para certa

tipo de aplica9ilo e a outra nilo. (ibidem).

A seguir, as fatares rna is importantes que influenciam a capacidade de

escrita:

2.2.1 Simplicidade e Ortogonalidade

Quando uma linguagem tern varias formas de construyao, pode ocorrer a

case de desuso de recursos que deixam 0 c6digo menes elaborado e ate ineficiente

S8 comparado a melhor utilizayao dos recursos da linguagem. Isto acorre quando 0

programador nac tern urn dominic amplo da linguagem com que trabalh8. Urn

exemplo esta no quadro 7, cnde mostra 0 exemplo de urn comando de comparac;ao,

que case possa ser realizado de duas maneiras na mesma linguagem vai prejudicar

a simplicidade e ortogonalidade. (SEBESTA, 2003).

Utilizar um numero minimo de recursos primitivos e uma boa forma de

comb ina-las se mostra benefico, pais deixa uma melhor ortogonalidade. Assim sera

mais facil resolver problemas complexos de forma Simples, sem prejudicar a

ortogonalidade. Mas 0 uso exagerado pode comprometer a capacidade de escrita, ja

que alguns erros de c6digo podem passar despercebidos pelo compilador.

(GERBER 2000).
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QUADRO 7: EXEMPLO DE SIMPLICIDADE DE ORTOGONALIDADE - 2005
se (condi,ao ... ) entao compara ( condi,ao .. ) la~
c6digo.. c6digo ...

limse lim

2.2.2 Suporte a Abstra~ao

Abstral'iio permite a definil'iio e 0 uso de estruturas e opera¢es complexas

de modo que S8 possa ignorar seus detalhes de constru~o. E essencial para que S8

possa tratar problemas de programal'iio complexos, refietindo 0 modo como

resolvemos nossos problemas do dia-a-dia. (SEBESTA, 2003).

Abstra~6es podem estar relacionadas a processos (func;oes, procedimentos

e outros). Tambem podem estar relacionadas a dados (estruturas, registros e

outros). Veja 0 exemplo de lunl'iio e procedimento no quadro 8. (ibidem).

Em orienta,ao a objetos, um objeto e uma abstral'iio tanto para dados

(atributos, conhecimento de um objeto) quanto para processos (metodos que

implementam mensagens sao as responsabilidades de um objeto). (ibidem).

o uso de abstra,oes tambem aleta a legibilidade de um programa, ja que

simplesmente identificar urna abstrayao do que observar todos as seus detalhes,

lacilita a leitura. (ibidem).

QUADRO 8 EXEMPLO DE SUPORTE A ABSTRACAO - 2005
Procedimento Teste( Inteiro Parametro)
Inicio
c6digo..

lim
Funcao Teste( Inteiro Parametro ): Logico
Inicio
c6digo ..
Resultado Verdadeiro

ou
Resultado Falso

fim
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2.2.3 Expressividade

Expressividade pode S8 referir diferente a caracteristicas. Par exemplo, na

Linguagem C utilizar cont++ e mais elegante do que S8 usar cont = cont + 1, como

em Linguagem Pascal e melhor usar inc(cont) do que cont := cont + 1. A inclusao

da instru~ao for em uma linguagem de programa~o torna mais facil a escrita de

la~osde contagem do que com 0 uso de whife, por exemplo. (GERBER, 2000).

Todas estas caracteristicas aumentam a capacidade de escrita de uma

linguagem. Para exemplificar ista, pode ser verificado 0 quadro 9, ande mostra 2

formas de fazer la~os de repeti~o, sendo 0 para mais elaborado para ser usado

quando S8 conhece 0 valor limite de execu9ao, no casa 10 vezes. (ibidem).

QUADRO 9 EXEMPLO DE EXPRESSIVIDADE - 2005

1++

c6digo ..

1= 0 para 1= 1 ate 10 faca
enquanto ( 1< 10 ) Inicio
Inicio

c6digo ..
Fimpara

fimenquanto

2.3 CONFIABILIDADE

Urn programa e confiavel quando ele fundona conforme suas especificayoes

sem nenhum tipo de anormalidade. as sub-topicos a seguir informam como uma

linguagem pode influenciar na confiabilidade do programa por ela gerada.

(GERBER, 2000).
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2.3.1 Verifica980 de Tipos

A verificac;ao de tipos consiste em testar a exislencia de erras durante a

eompila.,ao evilando que 0 erro apare"" na exeeu9ao do programa. Sendo a OP9ao

de verificaC;8o durante a compilayao melhor, ja que quanta antes for detectado 0 erro

no programa, menes tempo sera necessaria para arruma.-Io. Casa 0 arro naD seja

encontrado, pod era ocorrer durante a utilizayao do programa pelo usuario, ficando

ainda rna is difieil diagnosticar a causa do problema. (SEBESTA, 2003).

Urn exemplo e a utiliza<;aodo tipo indeterminado de variavel, que e 0 variant.

Com esta utiliz8C;80 sera passivel atribuir qualquer valor para a variavel, seja ele

texto, inteiro ou real. Casa aconteC;8 urna SitU8C;80 em que a variavel seja

preenchida com urn texto e em seguida tents-s8 dividir par urn numero qualquer,

ocorrera urn erro pois naD e passivel dividir a texto. Sendo assirn, vai ocorrer um erro

durante a execu<;ao do programa, pois a compilador nao vai conseguir determinar

este erro durante a compila<;ao. Neste exemplo, a verificayao foi feita, porem durante

a execuyao. Se este problema ocorrer de forma aleatoria, sera diffcil simular a erro e

resolver a problema. Mas caso a variavel seja de urn tipo inteiro e esteja tentando

atribuir um conteudo texto para esta variavel, vai ocorrer um erro no momento da

eompila.,ao. Veja urn exemplo no quadro 10. (GERBER, 2000).

Outre exemplo que pode oeorrer e utilizando a Linguagem C ANSI, quando 0

tipo de urn argumento em uma chamada de funl):8o nao e verificado para verificar se

o mesmo coincide com a parametro da funyao. Nesta situac;ao, tanto durante a

compilayao quanta durante a execuyao, nao sera verificado quando ao dar entrada

em um numero real deveria ser passado um numero inteiro, podendo ocorrer

problemas de dificil diagnoslico. (SEBESTA, 2003).

QUADRO 10: EXEMPLO DE VERIFICAyAO DE TIPOS - 2005
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Quantidade = 'Teste'
Nome = 1

Inteiro Quantidade
Caracter Nome

Inteiro Quantidade
Caracter Nome

Quantidade = 1
Nome = 'Teste'

2.3.2 Manipula<;:ao de Exce<;:6es

Poder interceptar urn erro em tempo de execUr;80 e depois aplicar medidas

para que 0 erro nao comprometa 0 funcionamento do programa, e urn grande auxilio

para manter a confiabilidade do mesmo. Linguagens atuais como C++. Java e

Pascal possuem recursos para tratamento de eXC8r;oes, mas existem linguagens

como C e Fortran, que quase nao possuem recursos para tratamento de excer;6es.

A falta deste recurso pode comprometer todo 0 programa, caso algum erro

aconter;8, pais 0 sistema provavelmente sera tachadc ou ficara travado. Veja no

quadro abaixo 2 exemplos de c6digo que podem gerar exce90es, sendo 0 primeiro

por estouro de variavel e 0 segundo por divisiio por zero. (GERBER, 2000).

QUADRO 11: EXEMPLO MANIPULA DES - 2005
Inteiro I
1=15512142124212697254256

2.3.3 Apelido (aliasing)

Apelido e ter dais au mais nomes fazendo referencia a mesma celula de

memoria. Esle e urn recurso perigoso, pais ao alterar 0 valor de uma variavel, sera

alterado 0 valor da outra variavel que faz referenda a ela, podendo causar

dificuldades para entender 0 codigo e procurar solu90es, caso algum problema

esteja ocorrendo. Ao definir duas variaveis do tipo ponteiro, que apontem para 0

mesmo local de mem6ria esta ocorrendo Apelido, ja que ao alterar 0 conteudo de



23

urn enderec;o de memoria, 0 Dutro ponteiro vai enxergar 0 novo valor e case isto nao

seja previsto pelo programador, podera trazer problemas. Isto e um efeito colateral

da natureza dos ponteiros e das passagens de parametros por referencia, onde

ocorre um caso semelhante, como mostra 0 quadro a seguir. (SEBESTA, 2003).

QUADRO 12: EXEMPLO DE APELIDO (ALIASING) - 2005
Procedimento Teste( Inteiro Valor)
Inicio
Valor = 15
fim
V=1
Teste( V)
Imprima('V )

2.3.4 Legibilidade e Gapacidade de Escrita

A legibilidade e capacidade de escrita influenciam diretamente na

confiabilidade, pois uma linguagem que nao possibilite expressar de forma clara e

natural os algoritmos tem mais chances de estarem errados. Quanto mais facil for

escrever um programa, mais garantida sera sua eficiencia. (SEBESTA, 2003).

A legibilidade afeta a confiabilidade tanto no momenta de desenvolvimento

do programa, quando no periodo de manutenyao, ja que programas de diffcil leitura

vao prejudicar sua alterayao. (ibidem).

2.4 GUSTO

o custo final de uma linguagem de programayao pode ser influenciado por

varios fatores, como custo do treinamento de programadores, custo de escrita,

compilayao, execuyao, sistema de implementayao da linguagem, custo da ma

confiabilidade e de manutenyao dos programas. (SEBESTA, 2003).
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2.4.1 Gusto do Treinamento de Programadores

Este treinamento e influenciado pela simplicidade da linguagem e pel as

experiencias dos programadores, embora linguagens mais poderosas nao sao,

nec8ssariamente, s8jam dificeis de aprender, mas normal mente sao. (SEBESTA,

2003).

2.4.2 Gusto de Escrita

Este custo esta tigado com a capacidade de escrita da tinguagem, cujos

esforc;:ospara criar programas usanda linguagens de alto nrvel tiveram como objetivo

diminuir 0 custo de produ~o do software, ja que linguagens de alto nivel oferecem

uma capacidade de escrita melhor. (SEBESTA, 2003).

2.4.3 Gusto de Gompilayao

A compila~ao do programa depende do computador e do compilador. Se 0

compilador for muito pesado e precisar de urn computador de alto desempenho, logo

o custo de compilag8o sera maior, ja que 0 computador vai custar mais cara. Claro

que islo, nao e urn grande problema atualmente, pais as computadores ja possuem

pregos mais acessiveis e de alto desempenho, ao contrario de alguns anos atn3s,

onde algumas linguagens necessitavarn de urn mainframe somente para esta

finalidade. (SEBESTA, 2003).

Um grande empecilho para os primeiros usos da Ada era a custo
proibitivamente elevado para as compiladores Ada de primeira gerayao.
Este problema foi diminuido pelo surgimento de compiladores melhores.
(SEBESTA, 2003, p. 31)
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2.4.4 Custo de Execuyao

Este custo e influenciado diretamente pelo projeto da linguagem de

programayao, sendo que a linguagem deve proporcionar uma execuyao de c6digo

n3pido, que ira influenciar no desempenho do software criado. Isto deve ser

considerado em uma linguagem que compile programas para executar em

dispositivos m6veis, ja que as mesmas tern urn desempenho muito inferior aos

computadores tradicionais. (SEBESTA, 2003).

2.4.5 Custo do Sistema e da Implementayao da Linguagem

Quando uma linguagem exige hardware e sistemas operacionais caras para

executar, certamente tera uma aceita,.ao menor. (SEBESTA, 2003).

2.4.6 Custo da Ma Confiabilidade

Se 0 software falhar em urn sistema critica, como uma us ina nuclear, em

virtude de uma linguagem, 0 custo poden~ser muito elevado. Em sistemas nao

criticos tambem podem sair muito cares em termos comerciais e em termos

juridicos. (SEBESTA, 2003).

2.4.7 Custo de Manutenyao dos Programas

Inclui tanto corregoes como modificagoes, pais a evoluyao de urn software

depende diretamente da linguagem em que foi criado, ja que novas recursos na

linguagem podem melhorar a legibilidade em certos casos. Em linguagens que nao

oferecem boa legibilidade, a manuten,.ao do software pode ser algo desafiador.

(SEBESTA,2003).
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3 COMPILA<;:Ao DO COOIGO FONTE

A compilayao do c6digo fonte faz a conversao do c6digo digitado pelo

programador em object cede, que e a forma que 0 ccmputador vai usar para

executar 0 programa compilado. (AHO, SETHI, ULMAN, 1995).

3.1 LlNGUAGENS COMPILADAS

Um programa compilado nada mais e do que um programa escrito em uma

linguagem de programa9iio que ap6s a compila9iio (cada linguagem de

programayao possuiu um compilador especificc) gera uma sequencia de instru<;iies

que sera executado pelo sistema operacional. Este c6digo compilado e chamado de

object cede. Cada vez que um programa e ccmpilado, ele e compilado

especificamente para um sistema operacional. 0 programa compilado tem a

vantagem de ter um desempenho superior a outros tipos de compila9iio, pOis 0

c6digo e transformado em c6digo de maquina, que sera executado diretamente pelo

processador do computador. Alguns exemplos de linguagens compiladas sao: C,

Pascal, Basic, entre outros. (ibidem).

3.2 LlNGUAGENS INTERPRETADAS

Interpretadores sao programas que leem um c6digo-fonte de uma linguagem

de programa9iio e os convertem em c6digo executavel. Seu funcionamento pode

variar de accrdo com a implementa9iio. Em muitos casos 0 interpretador Ie linha-a-

linha e converte em object code a medida que vai executando 0 programa.

Linguagens interpretadas sao mais dinamicas por nao precisarem compilar, 0 que

facilita a atualizayao e manutenyao. Por ser interpretada no da execuyao, seu
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desempenho e inferior a uma linguagem compilada. Alguns exemplos sao:

JavaScript, PHP, Perl, entre outros. (ibidem).

3.3 MAaUINAS VIRTUAIS (SISTEMA HfBRIDO)

Uma maquina virtual cria um c6digo intermediario entre 0 programa que vai

ser executado e 0 sistema operacional. Assim, um programa compilado para uma

maquina virtual gera 0 byte code, que pode ser executado em varios sistemas

operacionais, desde que possuam uma maquina virtual compativel instalada.

Por ser executado com uma maquina virtual 0 programa gerado precisa ser

"emulado" pela maquina virtual para executar e com isto gera uma perda de

desempenho consideravel se comparar-se com um programa compilado

nativamente para um determinado sistema operacional. Em contra partida deste

metodo e possivel compilar um programa e executa-Io em qualquer sistema

operacional desde que esteja com uma maquina virtual compativel instalada. Um

exemplo de maquina virtual e Java e 0 reeem criado. NET framework da Microsoft.

(ibidem).
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4 DISPOSITIVOS MOVEIS

Atualmente, varias profiss5es estao precisando de informac;6es atualizadas

e disponiveis em qualquer lugar. Esta informageo pode estar disponivel em papel ou

de forma eletr6nica num computador. Mas 0 importante e manter esta informa9iio

acessivel, e que neo necessite de urn deslocamento fisico para recebe-Ia. Para

resolver este problema de deslocamento, 0 Assistente Pessoal Digital (PDA),

tambem conhecido como handheld, esta se tornando muito utilizado, devido sua

funcionabilidade, portabilidade e facilidade de uso. (PALM LAND, 2005).

o PDA e 0 termo usado para designar qualquer dispositiv~ pequeno e m6vel

com capacidade computacional e de armazenamento, sendo ele de uso profissional

ou pessoal. (ibidem).

Como entrada de dados normalmente e utilizada uma caneta ao inves de urn

teciado, como ocorre em urn computador normal. Esta caneta e utilizada

diretamente na tela do handheld, que possui urn sistema de reconhecimento de

toque.

Como ocorre nos computadores normais, 0 handheld necessita de urn

sistema operacional e de urn software para fazer 0 controle e armazenamento das

informa90es. Estas informa90es podem ser sincronizadas com urn computador, ou

seja, tudo 0 que foi atualizado via handheld pode ser transmitido para 0 computador

ou vice-versa. (ibidem).

Dois grupos de handheld dominam 0 mercado atualmente. Os baseados no

sistema operacional PalmOS e os baseados no sistema operacional Windows CE,

da Microsoft, conhecido como Windows Mobile. (ibidem).
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4.1 PALM

o nome Palm hoje virou simbolo de tecnologia movel, a exemplo da discman

e walkman da Sony, hoje em dia Ei comum que ao se dizer que tem um computador

de mao diga-se que tem um Palm, sendo uma classica associayao de nome ao tipo

do produto, como Bombril, relacionado com esponja de a90. (PALM LAND, 2005).

Os Palms, que sao todos os PDA cujo sistema operacional e PalmOS, sao

fabricados por diversos fabricantes de dispositivos m6veis, tais como a Sony, com

sua linha Cli" e a Handspring, que recentemente foi com prada pela PalmOne. Veja

exemplos de Palms na figura a seguir. (PALM LAND, 2005).

FIGURA 1: Palm Tungsten T5 E Sony Clie Peg-Ux40 - 2005
FONTE: PalmLand. Disponivel em: http://www.palmland.com.br.

4.1.1 Hist6ria

A Palm Computing foi fundada em 1992 e em 1995 foi comprada pela U.S.

Robotics Corp.. Em 1996, a Palm apresentou 0 Pilot 1000 e 0 Pilol 5000, que

levaram ao ressurgimento dos computadores de mao. Em junho de 1997, Palm se

tornou uma subseyao da 3Com Corp., pois a U.S. Robotics foi comprada pela 3Com.

(PALM BRASIL, 2005).

http://www.palmland.com.br.
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A Palm acrescentou capacidade de comunicayoes sem fios avan9adas a
plataforma do Palm OS entrando no mercado de dispositivos m6veis, com telefones

celulares, dispositivos de mensagens, comunicadores de dados e smartphones, com

a aquisil'ao do Smartcode Technologie em fevereiro de 1999. Em selembro de 1999,

3Com anunciou publicamente pianos para tornar a Palm Computing em uma

empresa cornercial independente, 0 que veia a ocorrer em 2 de man;D de 2000.

(ibidem).

Em outubro de 2003, a Palm Computing foi dividida em duas empresas, uma

com 0 nome de PaimSourc8, que pas sou a S8 preocupar apenas com a parte de

software e sistema operacional PalmOS e a Qutra com 0 nome de PalmOne que

passou apenas a cuidar da parte de hardware. A companhia que foi entao farmada eo

conhecida como Palm One. Esta empresa S8 tornou urn Iider do novo mercado e

tornou-se a empresa mais forte em computadores de mao e hardware de

comunical'0es e solul'oes de software move!. (PALMONE, 2005).

Os POA da Palm mantem compromissos, contatos, tarefas, possui

caracteristicas e capacidades de multimfdia como musicas, videos e fotografias

digitais. Tambem existe a possibilidade de criar e editar arquivos compativeis com

Word, Excel e PowerPoint e depois sincroniza tudo com seu computador. (ibidem).

Existe uma linha de POA da Palm que integram as caracteristicas do Palm

com um telefone celular. Estes aparelhos sao conhecidos por smartphones e sao

compativeis com ambas as tecnologias aluais de telefonia, como GSM e COMA,

dando aos consumidores uma ampla OPl'aOde escolha. (ibidem).

A maioria dos handhelds da PalmOne tambem vem com a capacidade de

acessar e administrar seu e-mail pessoal e corporativD usanda 0 software VersaMail,
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que suporta clientes de e-mail populares como Microsoft Outlook, Microsoft Outlook

Express, Lotus Notes, e Eudora, assim como contas IMAP e POP. (ibidem).

4.1.2 Recursos

Basicamente as palmtops possuem uma estrutura muito parecida entre ales.

Eles possuem 4 batoes na parte inferior, abaixo da tela de crista1 Ifquido as quais

permitem a aceSSD as principais func;6es do Palmtop, que sao total mente

configuraveis para qualquer aplicativo que esteja instalado, 0 padrao e Agenda de

Endere90s, Agenda de Compromissos, Usta de Tarefas e Memorandos, podendo

variar em cada modelo. (GRUPO PALM SR, 2005)

No centro entre as batoes, existe urn direcional, que sa pade considerar

como setas direcionais, que permite que se tenha acesso aos aplicativos sem a usa

da canata. Logo aeirna dos batoes, e junto com a tela para as modelos com

resolu9ao de video de 320X320 pixels ou inferiores, existe uma area de escrita

especial que e reservada para 0 reconhecimento da escrita. Para os model os que

tem a tela maior como a resolu9iio de video de 320X480 pixels, nao tem essa area

fisica para a escrita, mas isso e feito par software, que mostra a area de

reconhecimento de escrita na parte inferior da tela. Nos cantos dessa area de

reconhecimento existem tambem bot6es que permitem acessar as fun90es: home,

menu, sincronismo e a func;:ao localizar. rodos esses botoes sao acessados atraves

da caneta, usada para a toque na tela. (ibidem).

Em quase todos os modelos existe uma porta infravermelho que permite a

troca de informa90es entre palmtops, ou ainda entre 0 palmtop e outros dispositivos

como: PC, impressoras e teclados. Alguns modelos mais modernos, que jil possuem
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tecnologias mais avan<;adascomo bluetooth ou wireless, para comunicayao sem fio

entre os dispositivos. (ibidem).

Os palmtops ata a versilo 4.x do PalmOS vinham equipados com

processadores Motorola que variavam de 8MHz a 66MHz de clock. Ja os novos

palmtops, mais modernos que vem possuem 0 sistema operacional PalmOS 5 ou

superior vem equipados com processadores padrao ARM, que podem ser da Intel,

Texas Instruments, au Qutras empresas, e seu poder de processamento varia de

144MHz a 400MHz de clock,( ou superior). (ibidem).

Quanta ao quesito memoria, 0 Palm pode tar dais tipos de memoria:

memoria RAM, e a memoria flash. A memoria RAM e utilizada para guardar os

programas e outras informa90es, que se tem no palmtop, esta memoria a

considerada mem6ria volatil, ou seja, ela tem que ter uma carga de energia que

mantenha os dados na memoria, no caso de uma falta de energia os dados serilo

perdidos, ou seja, se acabar a bateria do Palm, ela perde seu conteudo, ela funciona

da mesma forma que a memoria RAM dos pes, (PALM LAND, 2005).

A memoria flash a onde e armazenado 0 sistema operacional do Palm. Essa

memoria, diferentemente da memoria RAM, nilo depende de energia para manter

seu conteudo, sando assim, masma que a Palm fique muito tempo sem carga, as

informa90es nilo se perdem. Neste caso a essencial para que nile seja perdido 0

sistema operacional do dispositiv~. (ibidem)

A tela do Palm pode variar muito, pOisa Palm, mantem linhas de baixo custo

cem tela preto e branco, e modelos de alta resoluyao cem telas coloridas. 0

tamanho da tela pode variar de 160X160 pixels atualmente com 0 modelo Zire 21 e

o Zire 31, ate 320X480 pixels com 0 modelo do Tungsten T5. (PALM BRASIL, 2005).



33

4.2 POCKET PC

Pocket PC a uma denominac;aodada a todos as handheld que utilizam como

sistema operacional a Windows CE executando a sheff Pocket PC. Existem varios

fabricantes de Pocket PC, entre eles, as mais conhecidos sao HP com a sua linha

IPaq, a Dell com a linha Axim, entre outros. Veja exemplos de Pocket PC da HP e

Dell na figura abaixo. (WINCE BRASIL, 2005).

II &] 0

cr-___.._.;;;;;;r•.•...--\::l- ....••_ .•.••..
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FIGURA 2: Pocket PC HP IPaq 2210 e Dell Axim X50v - 2005
FONTE: Windows CEo Disponivel em: www.wince.com.br.

4.2.1 Historia

No final do ana de 1996, com a lan<;:amentodo Microsoft Windows CE,

iniciou a comercializac;aodos handhelds. As primeiras versOes dos handhelds eram

semelhantes a um notebook, contemplando inclusive teclado, mas de tamanho bem

reduzido e com tela sensivel ao toque. Veja a exemplo destes dispositivos na figura

3. Eles foram desenvolvidos para concorrerem com as recem lanyados Palm Pilot.

Mas nao foram bem sucedidos, pais eram mais caras que as Palm e tinham um

desempenho inferior alam de serem dificeis de manusear. Os handhelds foram

muito utilizados na epoca par suportarem que novas aplicativos fossem criados de

forma simples, sendo que atualmente muitas empresas utilizam a handheld para

fazerem seus pedidos de vendas. (ibidem).

http://www.wince.com.br.
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No inicio do ana 2000, surgiu 0 Windows CE 3.0 e junto com ele a

arquitetura Pocket PC. 0 Pocket PC e um shelf, que e uma camada de

apresenta9iio e interface entre 0 sistema operacional Windows CE e 0 usuario.

Pocket PC tambem e 0 termo como fica ram conhecidos os equipamentos que

utilizam 0 conjunto Windows CE mais 0 shell Pocket PC. (ibidem).

FIGURA 3: Handheld HP 320LX e HP Jomada 720 - 2005
FONTE: Windows CEo Disponlvel em: www.wince.com.br.

4.2.2 Recursos

o Pocket PC e muito parecido fisicamente com um Palm, normalmente nao

contem teclado, tendo como dispositiv~ de entrada a caneta, que e usada na tela

sensivel ao toque. Eles sao fabricados por varias empresas, mas 0 que determina

este equipamento ser conhecido como Pocket PC ou nao, e a utiliza9iio do Windows

CE com Shelf Pocket PC. (PALM LAND, 2005).

o Pocket PC e urn equipamento com tela colorida, que varia de 256 cores a

65.000 cores, em resolu,oes de 320 x 240 ou superior. Os equipamentos mais

sofisticados contem telas VGA com resolu9iio de 640 x 480. Oferecem recurso

multimidia, com reprodu9iio de som, videos, grava9iio de voz e alguns modelos

possuem camera digital. (PALM BRASIL, 2005).

http://www.wince.com.br.


35

Para armazenamentos eontam com memoria interna que varia entre 32MB

ate 256MB. Esta mem6ria interna pode facilmente ser ampliada atraves de um

cartilo MMC ou SD. (ibidem).

Alem de possuirem varias formas de comunicac;ao, pedendo ser via cabo

USB/Serial, Bluetooth, Infravermelho, Wireless. (ibidem).

Possibilitam alguma forma de expansao atraves de cartao MMC au similar.

Este cartea possibilita 0 aumento de memoria para armazenamento ou a inclusao de

urn novo periferico, como par exemple, urn equipamento que nao possua Wireless,

poder,; contar com este recurso com a utilizac;iio de cartilo MMC Wireless. (ibidem).

o Pocket PC eontsm bateria recarregavel, que tern urna dura9ao que varia

entre fabricante e modele, mas com media de 8 haras. Na maio ria dos Pocket PC a

bateria pade ser substituida de maneira tacH, 0 que possibilita ter urna bateria

reserva. (WINCE BRASIL, 2005).

Nem todos as modelos eontam com as recursos citados, pais ista pade

variar de fabricante para fabricante. (ibidem).

Existem tambem vers5es de Pocket PC com telefone celular embutido, que

silo conhecidos como Smartphone PC. (ibidem).
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5 SISTEMAS OPERACIONAIS DOS DISPOSITIVOS MOVEIS

Como ocorre nos computadores, os handheld necessitam de um sistema

operacional para realizarem uma interface entre 0 hardware e software. 0 sistema

operacional e responsavel por controlar todas as funyoes do handheld, desde

controle sobre a bateria, interface, sincranizayao com 0 computador, formas de

comunicayao, ata reconhecimento de escrita. (PALM LAND, 2005)

5.1 PALM as
A primeira idaia que se teve de um computador de mao foi para substituiyao

de um bloco de notas de papel, per um bloco de notas eletronico, sendo 0 que voc~

escreve a armazenado de forma digital neste meio eletr6nico. Essa foi a ideia

aplicada no filme "Star Trek" ("Jornada nas Estrelas") que na espayonave Enterprise,

nenhum membra da tripulayao utilizava blocos de papel, lapis ou caneta. Os

tripulantes tinham de usar 0 handheld Tricoder e comunicadores para coletarem

dados e transmitir mensagens. (TROIS, 2003).

5.1.1 Historia

A historia do Palm se mistura com a vida de seu idealizador Jeff Hawkins, 0

qual se formou em engenharia eletrica na Universidade Cornell em 1979, no entanto

o que chamou a atenyao de Hawkins durante seus anos de faculdade foi pelo

funcionamento do cerebra humano. Depois de formado, e de ter trabalhado alguns

anos, ele voltou a faculdade e fez PHD sobre a teoria de memoria associativa.

Durante seus estudos ele criou 0 sistema de reconhecimento da escrita que serviu
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de base para todo sistema de reconhecimento usado hoje nos palmtops. Hawkins

voltou a trabalhar, pois, tinha que sustentar sua familia, mas queria "ficar rico", de

forma que pudesse S9 dedicar unicamente ao estudo do cerebra humano.

(ALEXANDRONI, 2001).

Alguns dos passos que Hawkins deu ate a criayao do Palm, ainda ocorrerem

dados enquanto ele estava na GridPad, onde desenvolveu, junto com sua equipe, 0

primeiro handheld do mundo. Que tinha a dimensao de um caderno, tela

monocromatica e custava cerca de U$2350 sem software. 0 sistema de entrada de

dados se dava pela tela sensivel ao toque com reconhecimento da escrita. 0

produto foi desenvolvido voltado para aplicayoes de coleta de dados em escolas,

feiras, ayoes policiais, entre outros. Hawkins percebeu que a ideia de dispositivos

moveis tinha um grande potencial, e passou a dedicar-se a desenvolver um produto

que fosse acessivel para as consumidores comuns, e nao so mente para 0 mundo

corporativo, sendo vendido em lojas de informatica para concorrer com as agendas

eletr6nicas da Cassio e Sharp. 0 projeto foi chamado de Zoomer, que foi

apresentado sem sucesso para os diretores da GridPad. (PALM BRASIL, 2005).

Foi entao que em 2 de janeiro de 1992 apos sair da GridPad, Hawkins criou

a Palm Computing. No inicio a Palm Computing era uma empresa somente

desenvolvedora de software, estava voltada para a produyao de soluyaes para

dispositivos portateis, para empresas que fabricassem handhelds. 0 problema foi

que nenhuma empresa se disp6s a investir em palmtops, entao Hawkins juntamente

com outros parceiros dentre eles a Cassio, resolveram lanyar seu proprio produto,

chamado de Zoomer. 0 projeto foi um fracasso, os motivos teriam sido de que 0

sistema era lento, 0 reconhecimento de escrita era considerado ruim, e pelo fato do
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concorrente Newton da Apple ter sido um fracasso, isso afetou a sucesso do

loomer. (PALM LAND, 2005).

Com 0 fracasso do loomer, Hawkins comeyou a desenvolver 0 loomer 2,

sendo aperfeiyoado 0 sistema de escrita, agenda de contatos e compromissos, foi

aprimorado 0 sistema de sincronismo com 0 computador, mais tarde chamado de

HotSync. Mas Hawkins novamente teve dificuldades, a falta de um hardware para

seu produto, entao, sem outra alternativa, resolveu desenvolver seu proprio

hardware, com isse, montou uma estrutura para possibililar 0 desenvolvimento do

hardware e melhorou 0 projeto do loomer 2. Para tanto Hawkins fez uma

modificayao importante em seu novo prot6tipo, enquanto os concorrentes

procuravam fazer urn sistema que reconhecesse a escrita humana, Hawkins,

desenvolveu a sistema graffiti, sendo que 0 usuario deveria escrever de forma que 0

computador entendesse. Isto se tornou uma revoluyao, na area do reconhecimento

da escrita. A ideia de Hawkins foi: 'Se todos podem aprender a usar 0 teclado,

porque nao podem aprender a utilizar meu sistema de escrita?" (PALM BRASIL,

2005).

Entao em 1996, com uma parceria com a US Robotics, foi lanyado 0 Pilot, 0

primeiro palmtop que fez sucesso no mercado desde 0 fracasso do loomer e do

Newton da Apple. (ibidem).

No entanto, depois de algum tempo a US Robotics, foi comprada pela 3Com,

e mais algum tempo depois a Palm foi separada da 3Com, por medidas estrategicas

da empresa. (ibidem).
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5.1.2 Recursos

o PalmOS e 0 sistema operacional para dispositivos m6veis desenvolvido

pela PalmSource. 0 PalmOS e um sistema leve, destinado para plataformas de

baixo custo com alto desempenho, tern urna interface muito amigavel, de facil

aprendizado e facil acesso. Basicamente tern urn menu com varias categorias,

dentre elas ALL, MAIN, GAMES, SYSTEM, UTILITIES e UNFILED, conforme mostra

a figura 4. Elas podem ser customizadas, para melhor organizar a distribuiyiio dos

aplicalivos, de forma a melhor atender 0 usuario. (GRUPO PALM BR, 2005)

~ ~

"k Games
~.' MainSystem

Address CalcUtilities
(D .~Unfiled
~ \t?)J EditCate aries ...

CardInfo DateB, 1J4MBRAMDISK

(0 (J @ I
HotSync MemoPad Prefs

~~ ~ ~ I
Security SMS ToDoList

.•. System

(I
CardInfo

@
Prefs

&
Graffiti
~.

o
HotSync

C
WelcomeSecurity

FIGURA 4: Interface do PalmOS - 2005
FONTE: Palmland. Disponivel em: http://www.palmland.com.br.

Existem alguns programas que sao inerentes ao sistema Operacional do

Palm, que sao Address Book (Endere""s), Date Book (Agenda), Memo Pad (Bloco

de notas), Todo Lista(Coisas a fazer), Note Pad (notas), Calo (calculadora). (PALM

LAND,2005).

http://www.palmland.com.br.


40

5.2 WINDOWS CE

o Windows CE e um sistema operacional da Microsoft, desenvolvido

especialmente para ser utilizado em dispositivos m6veis como handheld e Celulares.

Este sistema operacional e robusto desde sua primeira versao, sendo que alem de

equipar os handheld com recursos de agenda, lista de contatos, anota,oes, tela

sensivel ao toque, possibilidade de usar editor de texto atraves do Pocket Word,

planilhas atraves do Pocket Excel, inclusive acessar internet atrav"s do Pocket

Internet Explorer. Tambem possibilitou a criayilo de novos aplicativos especificos. A

criayilo de novos aplicativos deu outras utilidades ao handheld, como por exemplo:

montar pedidos de vendas, recolherem informa90es de pacientes, entre Qutros e

depois sincronizar tudo com computador, ou seja, todas as informa90es que estao

armazenadas no handheld sao transmitidas para 0 computador. Veja na figura

abaixa duas telas do Windows CE. (WINCE BRASIL, 2005)

Ir. ,. -11'-"" 3If00j[J~'ill[l]~

<col1lpnuy or your name here>
<cornpanyo..y"urstt.oI,ddr.llh",,>

<clty,1t>!< ••.d::.p~•••~

FIGURA 5: Desktop do Windows CE 1.0 e Pocket Word 1.0·2005
FONTE: Windows CEo Disponlvel em: www.wince.com.br.

5.2.1 Historia

A Microsoft vinha desenvolvendo 2 novos sistemas, um para maquinas de

xerox e outro para TV. Para manter a compatibilidade com 0 Win32, a Microsoft

pretendia usar uma versao de sistema operacional com 0 nucleo do Win NT.

(ibidem).

http://www.wince.com.br.
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Como manter a compatibilidade entre apJica¢es Win32 e estas plataformas

eram muito dificeis, pelas limitagoes dos equipamentos, em Outubro de 1994 foi

decidido abandonar estes projetos separados e come~r urn novo (com 0 nome de

c6digo Pegasus). Este projeto, que nao tinha mais compatibilidade com Win32, foi

sendo desenvolvido sobre urn novo sistema operacional, que foi criado de forma

secreta. Este novo sistema operacional deu origem ao Windows CE. (ibidem).

o novo sistema operacional Microsoft Windows CE, atualmente conhecido

como Windows Mobile foi criado para ser usado em dispositivos de comunicat;6es,

entretenimento e computac;ao move!. Esta plataforma torna passivel criar novas

categorias de dispositivos comerciais, que podem S8 comunicar, compartilhar

informac;6es com pes baseados em Windows e conectar-se a Internet. Os primeiros

produtos baseados no Windows GE, comeyaram a ser comercializados nos EUA em

novembro de 1996. 0 Windows CE e urn sistema operacional inteiramente novo,

compacto e portatil, podendo ser utilizado em PCs de mao, dispositivos de

comunicayao sem fio como bips digitais de informa90es, telefones celulares

inteligentes, consoles de ultima gera980 para entretenimento e multimfdia, inclusive

DVD player, e dispositivos de acesso construidos para a Internet como TVs e

telefones Web da Internet.. (PALM LAND, 2005).

5.2.2 Recursos

o Windows CE tern sua interface parecida com 0 MS Windows para

computadores pessoais, contando com um menu < iniciar > onde ficam distribuidos

os atalhos para acessar os programas, possibilidade de navegar entre as janelas

dos programas abertos, controle de arquivos atraves de pastas e subpastas. Apesar

de toda esta semelhanga, os programas desenvolvidos MS Windows computador
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pessoal nao luncionam no Windows CE e vice-versa, com exce980 das aplica90es

desenvolvidas para luncionarem com 0 compact Iramework .Net, que esta disponivel

no Windows CE versao 4.0 ou superior. Veja logo abaixo tres telas do Pocket PC.

(WINCE BRASIL, 2005).

••-.Windows
Media Player

FIGURA 6: Desktop, gerenciador de arquivos e Media Player do Pocket PC - 2005
FONTE: Windows CEo Disponfvel em: www.wince.com.br.

oWindows CE inc1uiuma agenda de compromissos com calendario, agenda

de contados, controlador de tarelas, bloco de notas, gerenciador de e-mail com

possibilidade de ver e-mail html e receber anexo. 0 Pocket Word e Pocket Excel que

sao versoes reduzidas do MS Word e MS Excel do MS Office, Pocket Internet

Explorer que e versao reduzida do Internet Explorer, MSN Messenger para troca de

mensagens instantaneas e 0 Media Player para poder var vfdeos e escutar musica,

sendo que e possivel translorma-Io em um mp3 player. (WINCE BRASIL, 2005).

Ele e um sistema operacional multitarela de 32bits, ou seja, permite executar

mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Um exemplo e ouvir-se musica enquanto va

e-mails. Esta alterna980 entre aplica¢es e leito pela barra de tarelas. Mas a

utiliza980 deste recurso e a maior problema, pais exige muito do processador e laz

com que esgote a carga da bateria rapidamente. (ibidem).

http://www.wince.com.br.
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No Windows CE tambem e passivel escrever na tela, atraves da canata e tar

sua letra reconhecida e convertida em texto, atraves do recurso que sa chama

Transcriber. Isto evita que 0 utilizador tenha que aprender uma nova forma de

escrever, como ocorre no Palm. Para quem naD deseja utilizar este recurso, a

entrada de informa90es pode ser feito atravss de um pequeno teclado que aparece

na tela e assim digitar 0 texlo, como mostra a figura abaixo. (ibidem).

FIGURA 7: Transcriber e Teclado do Windows CE - 2005
FONTE: Windows CE. Disponlvel em: W"NW.wince.com.br.

Para controlar a bateria existe uma API do Windows CE que fornece 0

tempo que a carga vai durar, podendo ser usado para avisar ao usuario que a carga

da bateria esta acabando ou ats mesmo salvar as informa96es antes que 0 Pocket

PC desligue automaticamente. Para as informa90es que ja estao salvas nao se

perderem, existe uma bateria interna de backup que mantem os dados ate que a

pr6xima recarga na bateria seja feita. (WINCE BRASIL, 2005).

A sincronizayao dos dados armazenados e feito atravss do ActiveSync da

Microsoft. 0 ActiveSync s um software que fica instalado no computador e tem como

finalidade estabelecer a comunicayao com 0 Pocket PC e fazer a comparayao dos

dados. A sincronizayao e feita automaticamente ao estabelecer a conecyao com 0

bluetooth. (ibidem).

computador, sendo que esta conecyao pode ser feita via cabo USB/Serial ou
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6 PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO

Plataformas de desenvolvimento podem ser consideradas as ferramentas ou

software utilizados para a desenvolvimento de novas softwares. Estas ferramentas

possibilitam ao programador toda uma estrutura, que normal mente S8 compoe de

urn editor, no qual e digitado tode 0 c6digo do novo software, urn compilador, que e
responsilvel par transformar 0 codigo digitado em urn Dutro c6digo que e entendido

pelo computador e assim possibilitar a execu980 do software. (FRANKLIN, 2002).

6.1 VISUAL BASIC .NET

o Visual Basic. NET e uma plataforma de desenvolvimento baseada na

linguagem de programa9iio Basic, desenvolvida pel a Microsoft. Esta ferramenta foi

criada para a construvao de programas compativeis com 0 Windows de uma forma

facil, simples e ami gavel. (ibidem).

6.1.1 Historia

o Visual Basic surgiu ap6s a lan9amento do Windows, que foi urn marco na

historia, pais revolucionou a forma com que a usuario interagia com 0 computador.

No entanto, crieu-s9 urn problema grave, pais quase nao existiam programas para

Windows, ja que na epoca as ferramentas de programay8o disponfveis para

interface grafica do Windows eram precarias. Para se ter uma ideia da dificuldade

que era desenvolver um software para Windows, somente para que se pudesse

desenhar uma pequena janela, muito simples, gastava-se dezenas, talvez centenas

de linhas de c6digo, 0 que tornou muito dificil para os programadores, fazendo com

que poucas empresas investissem no Windows. Para solucionar este problema a
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Microsoft teve que criar uma forma de facilitar 0 trabalho do programador e para isto

desenvolveu uma nova linguagem. (CRAIG, 1994).

Durante seu desenvolvimento esta linguagem era conhecida como Thunder

e logo apos 0 seu lan<;:amentoem maio de 1991 recebeu 0 nome de Visual Basic

1.0. (WAKEFIELD,2002)

A Linguagem Visual Basic 1.0 foi idealizada para ser uma linguagem grafica,

no entanto como costuma acontecer nas vers6es 1.0 de varios produtos, para

manter a prazo de lan~mento do produto, fez-s9 necessaria abrir mao de varios

recursos idealizados para esta versao. (LOMAX,2002).

Com 0 surgimento da ferramenta Visual Basic, mudou completamente a

forma de desenvolvimento de softwares para Windows, pois na epoca eram poucas

as pessoas habilitadas, dado 0 alto grau de dificuldade de se programar de forma

visual utilizando as linguagens existentes. (ibidem).

Com a surgimento do Visual Basic possibilitou que muitos programadores

migrassem para esta nova ferramenta, formando urn cicio de desenvolvimento e

expansao do Windows. (ibidem).

Por causa da dificuldade de acesso a dados atraves do Visual Basic 1.0 em

novembro de 1992, a Microsoft lanc;ou 0 Visual Basic 2.0, contendo urn suporte

melhor a banco de dados atraves do ODBC, acrescentou tambem uma janela de

propriedades, sintaxe de c6digo em vilrias cores e campi eta suporte a multiplos

documentos (MDI- Multiple Document Interface). (ibidem).

A versao 3.0 do Visual Basic foi lanc;ada ap6s seis meses do langa.mento da

versao 2.0, para alender as demandas de uma ferramenta de acesso a banco de

dados, pois a versao 2.0 nao atendeu todas as necessidades dos programadores.

Esta nova versao veio com um mecanismo de banco de dados do Access 1.1 com



46

um sofisticado conjunto de controles de acesso a dados, permitindo pela primeira

vez, que se fosse aplicada a funcionalidade de um ambiente cliente/servidor numa

linguagem intuitiva e visual. Outra funcionalidade adicionada a versao 3.0 foi 0

Crystal Reports, permitindo que os dados recuperados possam ser apresentados

sobre uma grande variedade de formatos personaliz8veis de relat6rios. (FRANKLIN,

2002).

Em setembro 1995 foi lan9ado a Visual Basic 4.0, para atender as novas

demandas da computa9iio de 32 bits, com os respectivos lan98mentos do Windows

95 e NT. Umas das principais funcionalidades adicionadas foi 0 controle de dados

remoto e um software integrado para 0 gerenciamento de configura9iio de verslies,

chamado Microsoft Visual SourceSafe. (WAKEFIELD,2002).

Com 0 surgimento da versilo 4.0, que e orientado a eventos, se ganha uma

nova possibilidade de utilizar como uma linguagem orientada a objetos. Atraves do

Jet Engine, que acompanha esta nova versao, praticamente foram resolvidos os

problemas com bancos que 0 Visual Basic possufa. (ibidem).

Em mar90 de 1997 e junho de 1998 surgiram respectivamente as versoes

5.0 e 6.0 do Visual Basic. Nestas versoes alguns destaques sao 0 grande aumento

de performance do compilador nativo de c6digo, chegando a uma melhora de ate

2.000%. (LOMAX,2002).

o Visual Basic .NET surgiu ap6s 0 lan98mento do Microsoft .NET

Framework, que surgiu a partir de uma evolu980 de ideias, que teve como resultado

uma nova tecnologia, considerado tambem um novo conceito no desenvolvimento

de aplicativos. (FRANKLIN, 2002).
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6.1.2 Tecnologia .Net

A tecnologia .NET baseia-se numa estrutura de camadas de serviyos

responsaveis pelo controle de aplicay6es, que executam sobre sua estrutura. Ela

possui uma grande biblioteca de c6digo, que substitui as atuais API do Windows. 0

.NET framework tem sua ideia principal, muito parecida com a da plataforma Java,

que utiliza uma maquina virtual. No entanto a ideia do .NET framework se mostra

mais abrangente e ambiciosa, pOiSde abertura para que muitas linguagens possam

ser compiladas e que rodem sabre a sua estrutura, au seja, ale traz urna

independencia na linguagem de programayao. (FRANKLIN, 2002).

6.1.3 Principais Recursos do Framework

• Assemblies: No ambiente Windows sempre houve problemas quanto a DLLs

que sao utilizadas na maioria das aplicayoes. Estes problemas incomodavam

tanto, que chegaram a ser chamadas de "0 inferno das DLLs". Um caso muito

comum para exemplificar-se este problema era 0 de uma aplicay80 que tinha

uma DLL substituida por uma outra DLL de mesmo nome, mas de versao ou

desenvolvedor diferente. Islo trazi8 como conseqOencia, na maiaria dos

casos, problemas no funcionamento do software que teve a DLL substituida,

com iS50, tinham que sa instalar novamente 0 software, para que as

programas voltassem a funcionar, e as vezes causando problemas.

(WAKEFIELD,2002).

Mas o. NET framework foi um pouco, alam disso, com a criayao dos

assemblies que de certa forma substituem os DLLs ou EXE. Um assemblie e

o conjunto de arquivos fisicos, que na maioria contem dados, como pedayos
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de c6digos, classes criadas, mas que tambem podem conter outros tipos de

arquivos, como fotos, por exemplo. (ibidem).

No .NET Framework, 0 c6digo gerenciado 1I implantado na fonna de
assemblies. VocA pode considerar os assemblies como anatogos as Dlls
au EXEs do VB, embora sejam muito mais do que simples Dlls au EXEs,
que sAo basicamente arqulvos blnarios. (FRANKLIN, 2002, p. 5)

Os assemblies podem ser de dois tipos: Privados e Compartilhados.

Os assemblies privados, sao restritos ao programa que as criou, para serem

usados por ele, com isso minimizam consideravelmente 0 problema com

Dlls pais desta forma as aplica¢es tem seus componentes protegidos. Ja

os assemblies compartilhados podem ser acessados por todas as aplica90es

da maquina, ou seja, quando um programa for executado, se tentara

encontrar urn assemblie privado, mas case naD 0 encontre, entao sera

procurado par um assemblie compartilhado para aquela aplica9§o. (ibidem).

• Metadados: 0 .NET framework foi criado sobre a perspectiva de que 0

c6digo deve ser auto descritivo, de forma que outras ferramentas de

desenvolvimento atraves dos metadados poderao saber a forma de interagir

com a programa. (WAKEFIElD,2002).

Os metadados tambem sao importantes para 0 acesso remoto a

dados, onde sao definidas as formas de acesso aos dados, isto e, se voce vai

ter acesso direto aos dados, ou se os dados terao de ser criptografados antes

de mandar pela rede e descriptografados na saida. (ibidem).

Sendo assim as metadados podem ser usados para localizar e

carregar classes, gerar c6digo nativo e fornecer seguran98, pais sao neles

que S8 encontram as informa90es para as programas, tais como no case da

rede, e ele quem da as informa¢es sobre como as dados devem trafegar na

rede, desta forma ele guarda informa90es basicas dos programas. (ibidem).
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• Common Language Runtime (CLR): 0 CLR e basicamente 0 ambiente de

execus;ao das aplica~oes .NET. Ele e responsavel pela interas;ao com 0

sistema operacional. (LOMAX,2002).

Tambem cuidara do gerenciamento de mem6ria atraves do garbage

collectof, que percorre a mem6ria limpando as partes corresponctentes a

dados que nao estao mais em usc, melhorando assim a performance e

evitando erros no sistema. (ibidem).

Quando um c6digo e compilado para CLR ele e chamado de c6digo

gerenciado, isto 9, 0 c6digo contendo os metactados, com as informa90es de

tipos, membros, referemcias no codigo, entre Qutros. (ibidem).

o CLR e responsavel pelas seguintes tarefas dentro do Framework:

o Sistema de tipos comuns (Comum Type System)

o Coleta de lixo (Garbage Collector)

o Compila~iio Just-In-Time (explicado a seguir)

o Controle de versoes (explicado a seguir)

o Seguran~a

• Compila9ao Just-In-Time (JIT): Em alguns ambientes de desenvolvimento 0

c6digo e compilado somente na hara de implanta~o, mas com 0 surgimento

do byte code do JAVA, que retarda a compila~iio ate 0 momento da

execuc;ao, possibilitou a execuyao do c6digo em varies plataformas diferentes

sem a necessidade de varios pacotes de instalas;ao diferentes. (FRANKLIN,

2002).

Quando urn software e feito atraves do Visual Basic .NET e e
compilado para a linguagem IL, este c6digo e independente de plataforma,
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podendo assim funcionar em qualquer plataforma que tenha 0 CLR instalado

no computador. (ibidem).

Entao a partir do momenta que 0 c6digo e executado inicia 0

processo do compilador JIT. 0 CLR verifica se este c6digo ja foi compilado e

armazenado em cache e entao sera verificado S8 0 c6digo e type-safe, ou

seja, implementada a seguran9'J de tipos atraves do CLR e 0 compilador JIT.

Portanto a fun,ao basica do JIT e converter as instru,oes de IL, para

instru90es especificas da linguagem de maquina do computador em que 0

c6digo esta sendo executado. (ibidem).

Este compilador foi projetado para maquina de baixo desempenho,

com poucos recursos de CPU, como os handhelds, por exemplo. Tambem

mantem urn registro dos c6digos, para eliminar as c6digos menes utilizados, e

voltar a com pilar, caso sejam necessarios, de forma a economizar memoria

de execu,ao do programa. (ibidem).

• Controle de Versoes: No .NET framework 0 controle de versoes e usado

para indicar a que versoes de assemblies a aplicayao tera acesso. Esse

controle e feito de acordo com uma politica de versoes. Cada assemblie tern

urn numero de 4 digitos, segundo 0 quadro abaixo:

o .NET Framework fomece uma politica padrao de versOes que pode ser
anulada. Essa politica especifica que 0 assembly a ser carregado deve ter
numeros de versao primarios e secundarros rguars e selecionara as
maiores numeros de construQBoe revisao. Tal politica padrao assume 0
seguinte:
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Numeros de versao primarios diferentes naD sao compativeis.
Numeros de versao secundanos diferentes geralmente naD sao
compativeis.
Ntimeros de conslru~o (builds) diferentes devem ser compativeis.
Numeros de versaes diferentes devem ser compativeis.
(FRANKLIN, 2002, p. 5)

o controle de versoes pode ser garantido pelo uso da politica padrao

ou urn novo conceito de padrao pode ser criado. Desta forma se pode ter urn

controle personalizado, sabre as vers6es de forma a S8 adaptar as

necessidades. (ibidem).

Namespaces: Os namespaces sao utilizados para disponibilizar

componentes, como classes, estrutura, interface e entre Qutros, as quais sao

utilizados e organizados, porque durante 0 uso de COMs existia apenas dois

niveis, 0 nome do componente e a classe dele, no entanto com a .NET S8

pode ter muitas combina90es. (WAKEFIELD,2002).

As aplica90es COM usavam 0 GUID (Global Unic Identifier), usado

como identificador exclusivo para as componentes, de forma que as names

saO limitados a associa~o com 0 nome da biblioteca de uma classe. (ibidem).

Ja no .NET os GUIDS sao substituidos por namespaces, dando uma

organizayao mais logica diminuindo as limita!yoes de nome. No .NET os

componentes sao vinculados a um namespace. (ibidem).

• Biblioteca de classes do .NET Framework: 0 .NET framework disponibiliza

uma grande variedade de classes e elementos prontos para 0 uso com

linguagens compativeis com CLR. Estes elementos podem ser sistema de

janelas, biblioteca de entrada e saida de dados, acesso a fun96es de 1/0,

gerenciamento de memoria, acesso a dados e de seguran9a do .NET Com
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elas e passivel S8 obter muitos recursos prontos que antes tinham que ser

desenvolvidos a partir do zero. (LOMAX,2002).

A biblioteca de classes fica inclusa dentro do namespaces, e dentro

do namespace System fiearn todas as classes que representam todos os tipos

de dados basicos utilizados para constru9iio de aplica90es. (ibidem)

6.1.4 Recursos do Visual Basic .NET

o Visual Basic .NET e uma atualiza9iio, quase com pi eta do Visual Basic,

cuja principal alter8980, assim como ocorreram nas demais linguagens que

incorporaram 0 conceito do .NET, foi a traea da utiliza9iio da API do Windows pela

.NET Framework. (FRANKLIN, 2002).

Durante muitos anos a linguagem Visual Basic passou par muitas

mudanyas, per nunca ter passado par urn 6r98o definidor de pad roes, facllitando 0

trabalho da Microsoft no desenvolvimento da ferramenta, mas par Dutro lado foi

pessimo para as programadores que tern que aprender tudo de novo praticamente a

cada versao. No entanto, j550 paraee tender a mudar agora com 0 surgimento do

.NET, mas niio existem garantias. (ibidem).

Os objetivos do projeto Visual Basic .NET, seguem uma linha de programas

funcionais com Web Services, ou seja, que sejam taceis de criar aplicayoes

compativeis com servi90s da internet. (WAKEFIELD,2002).

Dentre os objetivos definidos para a linguagem, pode-se destacar uma

sintaxe simples e direta atraves do usa dos recursos basicos do Framework .NET,

facilidade nas atualizayoes de aplicayaes do Visual Basic 6, mantimento da

lingua gem, na medida do possivel, parecido com as versoes anteriores. (ibidem).
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o Visual Basic, desde seu inicio, foi conhecido par ser acessivel, 0 que

atraiu muitos programadores iniciantes para desenvolverem programas em VB.

(ibidem).

Uma das vantagens do Visual Basic, e que ele facilita 0 programador menos

experiente pelo fato de permitir a declaragEio de variaveis, sem declarar 0 seu tipo, e

isto de certa forma ajuda muito, mas tambem pode causar erms dificeis de serem

detectados. (LOMAX,2002).

Outra caracteristica importante do Visual Basic e 0 fato dele ser uma

lingua gem simples, sle evita 0 usa de caracteres e operadores especiais, isto e feito

atrav8S de palavras e comandos. Com isse, torna 0 c6digo mais longo, sendo que

numa linguagem C, par exemplo, teria de S8 escrever menos. Mas facilita na

documentac;ao, pois e mais facil de entender 0 codigo, nao necessitando de muitos

comentarios, como ocorrem em outras linguagens. (ibidem).

Desde 0 principio da Orientayao a Objetos, esta foi uma meta perseguida

para a linguagem Visual Basic, que teve implementado na sua versao 4, na versao 5

obteve varios recursos, mas tornou-se efetivamente de suporte integral na versao

.NET. (FRANKLIN, 2002).

Na versao .NET tambem e desenvolvida a ideia de heran<;a, ou seja, 0

programador pode em sua aplica9ao Visual Basic .NET alem de herdar classes de

outras aplicay6es Visual Basic .NET, pode tambem herdar classes de outras

linguagens compativeis com .NET. (ibidem).

Foi adicionada a esta nova versao a manipulayao estruturada de execu90es

que deve facilitar 0 tratamento de erros. (ibidem).

o Visual Basic. NET como todas as ferramentas que utilizam a tecnologia do

.NET Framework, vem com uma infra-estrutura de seguranya para as aplicayoes,
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sendo passfve1, de forma facil, proteger dados e processos de acessos

inadequados. (LOMAX,2002).

6.1.5 Compact Framework

o .NET Compact Framework (.NET CF) e um parte do .NET framework e

tern como objetivo prover urn ambiente para desenvolver aplicac;6es de forma fckil

para dispositivos que utilizam Windows CEo0 beneficio e que os programadores

tenham a mesma facilidade no desenvolvimento de aplicac;6es para dispositivDs

moveis utilizando a mesma IDE e qualquer uma das linguagens que disp6e da

tecnologia. NET. Entretanto nae sao todas as classes e metod os que S8 encontram

no .NET framework que sao suportadas dentro do .NET compact framework. A

seguir e passivel verificar a imagem 8, que mostra de forma mais clara quais as

classes que estao disponiveis somente no .NET compact framework. (FRANKLIN,

2002).
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l)isponiveis no CF .NET

FIGURA B: Classes do Compact Framework .NET - 2005
FONTE: Dispon[vel em: http://www.activevb.de/rubriken/kolumne/koL3/compactframework.hIml

6.2 POCKETSTUDIO

o PocketStudio foi desenvolvido especialmente para fazer com que os

programadores Delphi programassem tambem para PalmOS, sem muitas

dificuldades de adapta9>io. (ALEXANDRONI, 2001).

6.2.1 Hist6ria do PocketStudio

PocketStudio e a primeira ferramenta a utilizar a Linguagem Pascal como

base. Sua interface e visual, sendo muito parecida com 0 Delphi, 0 que fez se tornar

uma ferramenta muito esperada por estes programadores. (ibidem).

http://www.activevb.de/rubriken/kolumne/koL3/compactframework.hIml
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Esta lerramenta come~ou e ser desenvolvida em 1999 pela empresa Pocket-

Technologies, que asta sediada no estado de Minnesota nos Estados Unidos.

(ibidem).

Em meados de 2000 ja contavam com urn compilador fapide e poderosQ,
ah~m de gerar executaveis nativos para 0 PalmOS. Ap6s a criatyAo do
compilador, foi iniciado urn periodo de testes que durou em toma de urn
ana. Em agosto de 2001 foi lanc;:ado oficialmente 0 PocketStudio.
(ALEXANDRONI. p. 23)

6.2.2 Caracteristicas do PocketStudio

o PocketStudio possibilita a cria,ao de executaveis nativos PalmOS, com

acesso a API do sistema operacional. Durante 0 inicio de urn novo projeto, esta

lerramenta possibilidade indicar para qual versao do PalmOS 0 software vai ser

desenvolvido, 0 que pode trazer varias vantagens, ja que urn software vai funcionar

em vari8s vers6es de sistema operacional sem a necessidade de nenhuma

altera,ao (ALEXANDRONI, 2001).

Esta lerramenta lornece tamb8m um debug diretamente no emulador, 0 que

facilita 0 descobrimento de erras no software. A utilidade do emulador tambem

possibilita criar um software sem mesmo possuir um handheld Palm, ja que todos os

testes podem ser leitos diretamente no emulador. (ibidem).

Possui acesso a banco de dados Oracle Lite e Palm DataBase. que 8 um

banco de dados nativo do PalmOS, al8m de suporte a tecnologias auxiliares, como

conduits que e respons8vel pela comunicac;ao com 0 computador, bluetooth e

wireless para comunica~o sem tio com outre equipamentos. (ibidem).
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6.3 JAVA

A Linguagem Java e uma linguagem de programac;ao que foi orientada a

objetos desde 0 seu surgimento. Na Linguagem Java, tudo e uma dasse, com

propriedades e metodos. No momento de seu desenvolvimento, seu criador James

Gosling, sabendo que a Linguagem C e C++ eram de alto conhecimento entre as

programadores da Sun, resolveu fazer esta nova linguagem com uma sintaxe basica

parecida com a Linguagem C++. (RITCHEY, 1997).

6.3.1 Historia

Em 1991 a Sun Microsystems, empresa criadora da Linguagem Java, apoiou

alguns desenvolvedores para que fizesse alga inovador, da maneira que eles

achassem melhor. Estes desenvolvedores resolveram criar alga para integrar

digitalmente produtos distintos, como TVs, CD players, computadores e outros

aparelhos. Durante este desenvolvimento, varias tecnoJogias fcram testadas ou ate

mesma inventadas. Uma deles foi a Linguagem C++, que e uma boa linguagem de

programay8.o, mas nao of ere cia portabilidade e tamanho pequeno 0 suficiente para

caber em dispositivos pequenos. Para resolver estes problemas, surgiu 0 Oak, que e
uma linguagem criada pelo James Gosling e no inicio foi utilizado somente

internamente pela Sun Microsystems. (ibidem).

Apes perceber que a nova linguagem teve um potencial muito grande, eta

teve seu nome trocado para Java. (ibidem).

Um ana apes a sua criay8.o, foi lanyado um pequeno dispositiv~ com uma

pequena tela. Este dispositivo foi chamado de Star-7 e era um handheld. Para deixar

o uso deste equipamento mais interessante, foi criado um personagem interativo,



58

chamado Duke, que acabou se tornando a mascote oficial da Linguagem Java.

Tanto 0 criador do Java, como 0 primeiro dispositivo criado pode ser observado na

figura abaixo. (ibidem).

FIGURA 9: James Gosling e 0 handheld Star-7- 2005
FONTE: Disponivel em: www.sun.com.

No inicio do ano de 1993, surgiu uma boa oportunidade para a Linguagem

Java, pOis poderia vir a equipar equipamentos conversores de TV a cabo. Apesar

desta oportunidade, a empresa que precisava destes servi90s acabou per utilizar

outra tecnologia. Outras oportunidades surgiram para a utiliza9ilo da Linguagem

Java, mas nenhuma foi dada continuidade. (ibidem).

Com estas dificuldades, varios membros abandonaram 0 projeto desta

linguagem, mas nesta mesma epoca, surgiu um programa chamado Mosaic que

utilizava 0 protocolo HTTP e possibilitava a visualiza9ilo de documentos HTML

atraves da internet. Com 0 surgimento deste programa, os membros restantes

resolveram criar urn programa parecido, mas com uma interface interativa, segura,

robusta e independente de arquitetura, ou seja, dando a possibilidade de ser

http://www.sun.com.
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executado em qualquer sistema operacional au ate mesmo em Qutros equipamentos

digitais. (ibidem).

Oesta forma, durante a ana de 1994, foi criado urn browser chamando de

HotJava, que possuia uma forma dos usuarios interagirem com as paginas HTML.

Entre estas interatividades, havia eoisas interessantes, como objetos em 3D

animados que S8 movimentavam conforme 0 mouse era movimentado. (ibidem),

Em seguida, Arthur Van Hoof, Que tinha passado a integrar a equipe da
Sun um ano antes, implementou0 compilador Java usanda a pr6pria
Linguagem Java, Quanta que 0 compilador original desenvolvido par
Gosling tinha sido implementado em C. Esse fato mostrou claramente que
o Java era uma linguagem completa, e nao meramente urn brinquedo
extremamente simplificado. (RITCHEY, 1997, p. 27)

No ano de 1995, a Sun Microsystems teve uma atitude importante

disponibilizando a Linguagem Java gratuitamente a fim de ganhar a aten980 dos

desenvolvedores de todo 0 mundo. Esta atitude foi urn sucesso, pOis em pouco

tempo as membros da equipe ja passavam dias e noites respondenda 8-mails,

consertando erros e preparando novas vers6es. (ibidem).

6.3.2 Funcionamento do Java

Como foi criada para desenvolvimento de pequenos aparelhos eletronicos, a

Linguagem Java mostrou-se ideal para ser utilizada na internet. 0 que torna ele tao

atraente para este tipo de aplicat;ao e que as programas desenvolvidos podem ser

executados virtual mente em qualquer plataforma, au seja, ele e urn idioma comum.

(KNUDSEN, NIEMEYER, 2000).

Urn software desenvolvido na Linguagem Java, ap6s ser compilado, tern seu

c6digo fonte transformado em byte code, tambem conhecido como j-code. Este byte

code e interpretado depois pela JVM (Java Virtual Machine), que nada mais e que
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urna maquina virtual que entende todo 0 conteudo do byte code e converte para 0

sistema operacional em que esta sendo executado.°JVM pode ser via software, ou

seja, e instalado na plataforma aonde deve ser executado au via hardware atraves

de um microchip, que permite 0 byte code ser executado muito mais rapido. (ibidem).

Com a existencia da maquina virtual, 0 byte code e gerado apenas uma vez,

pais a maquina virtual de cada plataforma vai S8 encarregar do restante, que e a

execuyao na plataforma desejada. Esta portabilidade nao e possivel na Linguagem

C, ja que esta linguagem necessita que exista urna compilac;ao pr6pria para cada

plataforma. (ibidem).

Atualmente existem compiladores que convertem 0 byte code em instru90es

nativas de maquinas, como por exemplo, 0 Just In Time Compiler (JIT), que torna 0

software desenvolvido mais rapido do que S8 estivesse sendo executado atraves da

maquina virtual. Este compilador precisa de urna versao especifica para plataforma

em que 0 programa vai ser executado e a velocidade de execuC;8o ainda vai

depender da quantidade de memoria, pois um byte code compilado pelo JIT fica em

torn a de tres vezes maior. Na figura 10 mostra a estrutura 16gica de funcionamento

do Java. (SCHOTZER, MASSAGO, 1997).

Apesar da Llnguagem Java inicialmente ter side direcionada para as

aplicayiies applets, que possibilitam interayoes em documentos HTML, esta

linguagem oferece muitos outros recursos para construc;:ao de aplica<;oes stand-

alone, que sao independentes do ambiente de internet. Como e independente da

internet, esta linguagem pode ser usada em desenvolvimento de softwares

completos, com acesso a banco de dados, utilizando altos recursos graficos e entre

outros. Ela tambem e utilizada em desenvolvimento de software para equipamentos

como celular, MP3 player, handhelds. (ibidem).
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FIGURA 10; Estrutura do Java - 2005
FONTE: Disponivel em: http://www2.dm.ufscar.br/%7Ewaldecklcurso/javal.

6.3.3 Caracteristicas do Java

A Linguagem Java lornece diretamente em sua arquitetura muitas

luncionabilidade, que tornam esta linguagem muito completa. Segue a seguir suas

caracteristicas:

• Parecido com a Linguagem C++: Como loi baseada na Linguagem C++

durante seu desenvolvimento, torna a Linguagem Java uma boa op,,"o para

os programadores da Linguagem C++ que necessitam de portabilidade,

mesmo que a filosofia da linguagem seja dilerente. A Linguagem Java

tambem retira do programador as tarelas que podem levar ao erro, como

gerenciamento de memoria e ponteiros. Isto significa que as programadores

podem gastar menos tempo se preocupando com erros de execu,,"o do

c6digo e dedicar este tempo no desenvolvimento de luncionabilidade. A

Linguagem Java tambem possui caracteristicas herdadas de muitas outras

linguagens de programayao: Objective-C, Smalltalk, Eiffel, Modula-3, entre

outros. Muitas das caracteristicas desta linguagem nao sao totalmente novas.
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Java e uma feliz uniao de tecnologias testadas par varios centros de pesquisa

e desenvolvimento de software. (RITCHEY, 1997).

• Portabilidade: 0 software desenvolvido em Java pode ser executado em

qualquer equipamento que possua urn interpretador Java instal ado. Como a

Linguagem Java e interpretada, indica que cada computador que pretende

utiliza-Ia deve ter um interpretador instalado. Varias plataformas distintas

pod em ser utilizadas, como qualquer versao do Windows, superior ou igual ao

Windows 95, Linux, Solaris, MAC/OS entre outros. (ibidem).

Segundo RITCHEY, a Linguagem Java nao permite que equipamentos

particulares implementem tamanhos diferentes para tipos fundamentais como

integers ou bytes. (1997, p. 9).

• Robustez: A Linguagem Java e robusta, pais consegue resolver as

problemas dos programadores que precisam desenvolver urn programa e que

necessita ser portatil. A Linguagem Java possui urn controle automatico de

mem6ria e nao necessita da utilizayao de ponteiros, a que e a maior causador

de problemas ao desenvolver urn programa usando a Linguagem C++. Este

controle e 0 garbage col/ector que varre a memoria usada pelo aplicativo

liberando a memoria que nao esta mais sendo utilizada. (ibidem).

Segundo RITCHEY, essas caracteristicas oferecidas pelo C++ permitem que

programadores criem c6digos corretos do ponto de vista sintatico e

semantico, mas que ainda causem travamentos dos sistemas em

determinadas situa,oes. (1997, p. 10).

• Orienta~aoa objetos: A Linguagem Java e Drientada a objetos desde sua

base, permitindo tadas as caracteristicas como instancia de classes, heranc;a,
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polimorfismo, como exce"ao de heran<;amultipia. Por ser orientada a objetos,

possibilita a reaproveitamento de c6digo, trazendo tambem urn dinamismo

durante a programayao. (ibidem).

• Alto desempenho: Mesmo a linguagem Java sendo interpretada durante

sua execuc;ao, sendo natural que S8 tenha perda de desempenho, ainda

existem recursos para amenizar esta problema. Urn deles e a multithreading

que permite utilizar 0 processador masma quando ale esta sendo utilizado

pelo programa. Nestes cases a processador e utilizado para melhorar 0

gerenciamento de mem6ria, como Hberar as variaveis alacadas que nao estao

mais sendo utilizadas. Outro recurso importante e poder utilizar a compila"ao

just in time, que possibilita converter 0 byte code em programa nativo para ser

executado em uma determinada plataforma. Tambem S8 deve considerar que

o byte code e muito pr6ximo das linguagens de maquina, 0 que faz com que

esta perda de desempenho seja reduzida. (ibidem).

• Facilidade: Par ser derivada da Linguagem C++. 0 seu c6digo tern muitas

semelhan<;as, 0 que torna facil para programadores que ja estao

acostumados com 0 C++. Alem disso, a Linguagem Java retira do

programador algumas responsabilidades sujeitas ao erro, como

gerenciamento de memoria e ponteiros. (ibidem).

6.3.4 SuperWaba

o SuperWaba e uma plataforma de desenvolvimento de software para PDA

e smarlphones. Esta plataforma foi criada no ano 2000 e e derivado de um projeto

chamado Waba. 0 SuperWaba e muito parecido com 0 Java, tanto em sua

linguagem, quanta no modo de funcionamento, que utiliza uma maquina virtual.

(HAZAN, 2000).
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Apesar do SuperWaba naD ter nenhuma ligayao com a Sun Microsystems,

criador do Java, asia larramanla loi dasanvolvida para sar ulilizada por

programadores Java. Inclusive, usanda as mesmas ferramentas de

desenvolvimento, mas tendo urn foca para dispositivos m6veis. Sendo que 0

SuperWaba tambem disponibiliza urna maquina virtual, possibilitando que a software

desenvolvido utilizando esta plataforma seja executado nos seguintes sistemas

oparacionais:PalmOS,WindowsCEa Symbian.(ibidem).
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7 METODOLOGIA

Para realizar a analise das linguagens de programa9ilo: SuperWaba,

PocketStudio e Visual Basic .NET, que silo utilizadas em desenvolvimento de

softwares para dispositivos m6veis e realizar uma comparayao, foram utilizados os

criterios conforme foram abordados no capitulo 2. Tambem foi avaliado 0

desempenho de cada linguagem atraves de testes realizados diretamenle em dois

handhelds, sendo urn modelo Palm Zire71 utilizando 0 sistema operacional PalmOS

e outr~ modelo HP IPaq1940 utilizando 0 sistema operacional Windows CE com 0

shell Pocket PC.

Para poder avaliar as linguagens conforme 0 capitulo 1 foram criados

tapicos de compara9ilo contendo todos os metodos utilizados para cada uma das

linguagens.

Para avaliar 0 desempenho das linguagens foi desenvolvido urn software

que tern como objetivo realizar alguns testes, divididos em tres tipos: Desempenho

de ViDEO, MATEMATICO, MEM6RIA.

Para cada vez que urn dos testes for realizado, independente do Iipo que ele

perlence, foi medido seu tempo de execu9ilo em segundos, que e a diferen9a entre

a hora inicial e a hora final. Com a soma de tempo de cada tipo de teste, foi

calculado 0 tempo total do teste. Para avaliar melhor cada urn dos testes, os

mesmas foram divididos em sub-testes, como mostra a relayao a seguir:

• Desempenho de VIDEO

1. Mudar cores na tela;

Eo criado urn quadrado de tamanho 160 por 160 pixels, onde dentro de urn

laea de repeti9ilo ele tern suas cores trocadas de forma randemica por

3.000 vezes.
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2. Criar circulos coloridos na tela;

Dentro de uma area de tamanho 160 por 160 pixels, sao desenhadas

circunferencias de forma a preencher toda esta area da esquerda para a

direita, de cima para baixo, onde dentro de urn la,o de repeti,ao ele tern

suas cores trocadas de forma rand6mica par 3.000 vezes .

• Desempenho MATEMATICD

1. Fun,ao para calculo de fatorial;

Eo calculado 0 fatorial do nilmero 700.000.

2. Fun,ao para calculo do nilmero PI;

Eo executada a fun,ao para calculo do nilmero PI por 700.000 vezes, onde

a cada execuyao desta funyao, maior e sua precisao.

3. Fun,ao para calculo de nilmero primo;

E. calculado S8 a numera 700.000 e primo ou nao, atrav8S da divisao pelos

nilmeros consecutivos de 1 ate 700.000.

• Desempenho MEM6RIA

1. Salv8r 2.000 registros nurn arquivo de dad os;

2. Ler 2.000 registros de urn arquivo de dados;

Este software foi implementado de forma igual em cada linguagem para

cada sistema operacional, de forma compativel, ou seja, 0 Pocket Studio para a

PalmDS, 0 Visual Basic .NET para Windows CE e SuperWaba para ambos os

sistemas operacionais. Pelo fato da linguagem de programa,ao SuperWaba

funcionar atraves de uma maquina virtual, que esta disponivel para os dois sistemas

operacionais abordados, e possivel utilizar 0 SuperWaba como base de

comparac;ao, pois com base no desempenho nos dois dispositivos m6veis, sera
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passivel definir a diferen9CI de desempenho entre uma linguagem nativa e uma

lingua gem interpretada.

A avalia\'iio do desempenho de cada linguagem foi realizada da seguinte

maneira:

• Primeiramente foi executado 0 programa de testes desenvolvido com a

linguagem SuperWaba nos dois sistemas operacionais. 0 tempo final obtido

em cada sistema operacional definiu qual dos dois equipamentos esta tendo

um melhor desempenho.

• Em segundo lugar foi executado a programa de testes desenvolvido com a

linguagem Visual Basic .NET para 0 sistema operacional Windows CE,

obtendo assim a tempo media final para esta linguagem. Com base no tempo

final obtido com a linguagem SuperWaba para a sistema operacional

Windows CE foi possivel analisar se a linguagem nativa obteve um

desempenho consideravelmente superior a linguagem interpretada.

• Par ultimo foi executado 0 programa de teste desenvolvido com 0

PocketStudio para 0 sistema operacional PalmOS, obtendo assim 0 tempo

final para esta linguagem. Com base no tempo final obtido com a linguagem

SuperWaba para 0 sistema operacional PalmOS foi passivel analisar sa a

linguagem nativa obteve urn desempenho consideravelmente superior a
linguagem interpretada.

Com as compara90es de desempenho junta mente com as compara96es das

linguagens de desenvolvimento foi possivel ajudar um programador quanto a

escolha de qual sistema operacional 0 handheld devera conter equal linguagem de

programa~o e mais vantajosa para 0 desenvolvimento de urn software.
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8 ANALISE COMPARATIVA

Neste capitulo e abordada toda a parte da analise comparativa e do

desenvolvimento do prot6tipo, para avaliar 0 desempenho das linguagens e auxiliar

na escolha de uma ferramenta de desenvolvimento.

8.1 FLUXOGRAMA

o Fluxograma, que esta dispon[vel no apendice 1, demonstra como vai

funcionar 0 prototipo. Esta dividido em 4 partes. A primeira parte, chamada de

Prototipo Desempenho, mostra a ordem logica de funcionamento, ou seja, qual a

ordem de testes que e aplicada. A segunda, parte, com 0 nome de Teste de Video, e

urn sub-processo do Prot6tipo Oesempenho, que mostra a ordem em que serao

executados as testes de video. Como a segunda parte, a terceira e quarta parte,

chamadas de Teste Matematico e Teste de Memoria, respectivamente, tambem sao

sub-processos do Prot6tipo Desempenho. que informa ordem de testes mate maticos

e 0 Dutro a ordem de teste de mem6ria. Os sub-processos estao demonstrados mais

detalhadamente no portugues estruturado.

8.2 PORTUGUES ESTRUTURADO

o portugues estruturado demonstra a parte logica do prototipo. 0

procedimento Executar e responsilvel pela execu<;ao dos testes, Este procedimento

vai ser 0 primeiro a ser executado, chamando as funyoes Teste_Video, responsavel

pelo testes de Video, Teste_Matematico, responsavel pelos testes matematicos e 0

Teste_Memoria, responsavel pelo testes de memoria.

Gada uma destas fun90es resulta no tempo em segundos que cada um

deles leva para ser executado. Para uma melhor analise cada uma destas func;6es
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foi subdividida em partes menores tambem resultando no tempo em segundos, que

e impressa na tela para urn acompanhamento passo a passo dos resultados. 0

portugues estruturado esta disponfvel no Apendice 2.

8.3 AVALlAr;;Ao DAS LlNGUAGENS

8.3.1 Legibilidade

• Simplicidade Global

o PocketStudio, al6m dos componentes basicos herdados do Pascal,

necessita em muito do usa da API do Palm para muitas operac;5es, 0 que

acarreta em uma grande dificuldade para a legibilidade, pois 0

programador necessita saber a API do Palm al6m dos comandos pr6prios

do PocketStudio.

o Visual Basic .NET tem seus componentes basicos herdados do Visual

Basic 6, mas que sofreram bastantes alterac;6es depois que passou a

utilizar a tecnologia .NET, considerando que muitos dos comandos

utilizados durante 0 desenvolvimento nac sao do Visual Basic e sim do

.NET, 0 que obriga 0 desenvolvedor ter conhecimento nas duas

ferramentas. Claro que ista pade S8 tomar urna vantagem, caso todas as

linguagens passem a usar a tecnologia .NET, urna vez que estes

cornandos vao ser comuns para estas linguagens. 0 .NET possibilita

overload de operadores, que 6 a atribui9ilo de um novo significado para os

operadores +,-,1,*,AND,OR, entre outros, trazendo risco para a

legibilidade, caso niio seja usado de forma justificada.
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A SuperWaba e muito semelhante ao Java, 0 que nilo traz nenhuma

dificuldade para urn programador Java passar a usa-Io. Usa apenas

comandos proprios disponiveis em sua biblioteca e por islo nao exige 0

conhecimento de Qutras tecnologias.

• Ortogonalidade

Todas as linguagens avaliadas possuem urn conjunto de instrugoes

primitivas que possibilitam a criaC;Bode novas tipos de variaveis, criayao

de arrays e registros, sendo que no registro criado podem ser colocados

varios atributos de varios tipos, inclusive Qutros registros au tipos de

variilveis criadas.

• Instru,oes de Controle

Das tres linguagens comparadas a SuperWaba e a unica que nao suporta

o comando gato. Sendo ests urn comando que nao deve ser usado, pois

dificulta em muito a legibilidade do programa.

• Tipos de Dados e Estruturas

Sobre a tipo de dados e estruturas, as linguagens avaliadas dao suporte a

tipos de variaveis (inteiro, real, data, entre outros), inclusive 0 tipo logico,

que tira necessidade de utilizar variaveis inteiras para esta finalidade,

sendo que 0 zero e considerado falso, e a um verdadeiro.

Tambem as linguagens daa suporte a criayao de estruturas de dados

(records) para que as informa,oes possam ser melhores armazenadas do

que utHizar varias variaveis separadas.

• Considera90es Sabre a Sintaxe

o PocketStudio, como e baseado no Pascal tern alguns problemas na

sintaxe, como por exemplo 0 controle de bloco de codigos, cujo 0
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finalizador e sempre end, naD identificando assim qual blaeD esta sendo

fechado. Inclusive no comando repeat 0 end nao e utilizado 0 que deixa a

sintaxe fora do restante do padrao da linguagem.

Em compensa\'iio 0 Visual Basic .NET possui bons finalizadores de

blocos, sendo de facil identifica\'iio no caso de if, for, while.

Ja 0 SuperWaba, como ele utiliza a linguagem Java, todos os blocos de

c6digo sao identificados com abre e techa chaves, 0 que prejudica a

sintaxe.

Nas tres linguagens e impedido 0 usa de palavras reservadas como nome

de variaveis ou func;:6es, 0 que ajuda na legibilidade.

Em todas as linguagens avaliadas podem ser usados nomes das variaveis

grandes para ajudar na identificac;ao de cada urn dos conteudos.

8.3.2 Capacidade de Escrita

Simplicidade e Ortogonalidade

Todas as linguagens avaliadas possuem urn conjunto completo de

instru~6es primitivas, como if, for, case, while, records, criac;ao de novas

tipos de variaveis, que atraves destas podem dar origem a estruturas mais

complexas. 0 PocketStudio tem limite no tratamento de string, devendo

ser usado array de char, trazendo dificuldades ao trabalhar com variaveis

strings, como por exemplo, aD somar duas strings, que deve ser usada

fun\'iio de concatena\'iio.

• Suporte a Abstrayao



72

As tres tinguagens avaliadas tem suporte a abstrayao, ou seja,

possibilidade de criar lunc;6es. Mas somente 0 SuperWaba e 0 Visual

Basic .NET daD suporte a orientaC;BO a objetos, urn item importante na

abstraC;c30 atualmente.

• Expressividade

Tanto 0 SuperWaba, quanto 0 Visual Basic .NET, tem uma boa

8xpressividade, pais permite juntar varios comandos de c6digos uns com

as Qutros de forma a construir uma estrutura enxuta.

No entante 0 PocketStudio nao possibilita uma boa integrac;ao entre urn

comando e Dutro, necessitando de variaveis auxiliares e de mais linhas de

c6digo, naD permitindo escrever um c6digo simples. Logo abaixo e

passivel verificar urn exemplo, ande foram necessarias cinco linhas de

c6digo.

StrIToA( Aux, Teste_Video );

StrCopy( Buffer, 'Tempo Teste VDO: ' );

StrCat ( Buffer I Aux );

StrCat( Buffer, , Segundo(s) , );

PSLabel.SetCaption( LblMediaTeste_VDO, Buffer );

8.3.3 Confiabilidade

• Verifica9080 de Tipos

Todas as linguagens fazem verifica~o de tipos e de erras em tempo de

desenvolvimento. Para 0 Pocketstudio estas verificayoes sao leitas no

momenta da compilayao, ja 0 SuperWaba e 0 Visual Basic .NET lazem a



73

verificac;ao de erras durante a escrita do programa e inclusive daD

sugest6es de como resolver as erros.

Tanto Superwaba quanto PocketStudio resultam em urn valor inteiro a

divisao de dais numeros inteiros, que na verdade, pode dar urn resultado

do tipo real, e nem chegam a sugerir em forma de urna dica que isto pode

trazer problemas em tempo de execuc;ao, dificultando na soluy8.o do

problema. Para resolver este problema e necessaria especificar que a

divisao vai ser realizada entre numeros reais.

• Manipula9ao de Exce90es

Das tres linguagens avaliadas, somente a PocketStudio nao da suporte ao

tratamento de exc89oes, prejudicando na estabilidade do programa

desenvolvido.

Urn casa que pode vir a tomar-S8 urn problema e quando ocorre urn

estouro da capacidade de urna variilvel do tipo real, pais tanto a

SuperWaba como no PocketStudio colocam conteudo zero na varilivei.

Apenas 0 Visual Basic .NET gera uma exce9ao (Erro). Quando a exce9ao

nao e gerada nesta situac;ao e problematico, pais, fica dificil descobrir a

que esta ocorrendo, uma vez que a valor que deveria ser retomado esta

sendo retornado errado.

• Apelido (aliasing)

Este problema pode ocorrer normal mente em 2 situagoes: na utilizagao de

panteiros e na utilizayao de passagem de variaveis par referencia. Na

utiliza9ao de ponteiros somente 0 PocketStudio pode apresentar este

problema, jli que tanto 0 SuperWaba, como 0 Visual Basic .NET nao

suportam que sejam utilizados ponteiros. Quanto a utilizayao de variaveis
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por referencia, a tres linguagens avaliadas podem apresentar problemas

58 a recurso foi utilizado de forma errada.

A plataforma .NET possibilila a utiliza~iio de weak reference, que e um

recursa an de uma classe pode apontar para Dutra classe depois de

instanciada, onde pode vir a ocorrer um problema de Apelido.

Estes recursos sao muito uteis, mas devem ser usados com prudemcia.

• Legibilidade e Capacidade de Escrita

o PocketStudio utiliza muitas linhas para fazer um c6digo simples, como

mostra a exemplo abaixo.

Tempo_VDO := Teste_Video;
StrIToA( AUx, Tempo_VDO );

StrCopy( Buffer, 'Tempo Teste VOO: ' );

StrCat( Buffer, Aux );

StrCat ( Buffer, I Segundo (5)' );

PSLabel.SetCaption( LblMediaTeste_VDO, Buffer );

Em compens89ao, ests mesma c6digo acima pode facilmente ser escrito

em apenas duas linha de c6digo, tanto no SuperWaba, quanto no Visual

Basic .NET. Como mostra a exemplo abaixo em Visual Basic .NET e

SuperWaba:

- Visual Basic .NET

Tempo_VDO = Teste_Video()

LblTeste_VDO.Text = "Tempo Teste VDO: "

+ Convert.ToString{Tempo_VDO) + " Segundo(s)"

- SuperWaba
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IblTeste_VDO.setText( "Tempo Teste VDO: "

+ String.valueOf( Tempo_VDO ) + " Segundo(s)" );

A IDE do SuperWaba, como do Visual Basic .NET possibilita uma

digitac;iio de c6digo rapido e correto, pois na chamada de qualquer metodo

ou controle da linguagem, a propria IDE vai sugerindo 0 que dave ser

escrito, evitando que seja escrito de forma errada e evitando a

necessidade de decorar cada urn dos metodos disponiveis na linguagem.

8.3.4 Custo

• Custo do Treinamento de Programadores

Das tres linguagens avaliadas a que tern mais centro de treinamento no

pais e 0 Visual Basic. NET, 0 que possibilita um custo menor, ja que a

concorremcia e maior, enquanto 0 SuperWaba e PocketStudio somente

possuem centro de treinamento na cidade de Sao Paulo. 0 SuperWaba

ainda possui a opc;iio de levar 0 instrutor a qualquer regiao do pais, desde

que quem solicitar 0 treinamento, tenha uma estrutura fisica para este

treinamento.

o Visual Basic .NET e tambem a linguagem que possui maior numero de

material para as autodidata, pais possui muitos livros e muito material

disponivel na internet. Ja a SuperWaba, possui uma boa documentac;ao,

mas fica restrito a isto e aos exemplos disponivel no site do fabricante. Ja

a PocketStudio e a linguagem que tern menos material disponivel na

internet e fica restrito aos exemplos que acompanham a ferramenta, jil que

a documenta,ao e muito fraca e em muitas vezes precisa ter
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conhecimento da API do Palm, que tambem tern urna documentayao

simples.

• Custo de Escrita

As linguagens SuperWaba e a Visual Basic .NET, possibilitam uma escrita

objetiva e ainda sao apoiadas par urna 6tima IDE que vai indicando erras

enquanto a pessoa digita a codigo e ainda tern a opyao de auto completar,

tirando necessidade do programador ter que conhecer como escrever

cada comando ou metoda disponivel na linguagem. Para comandos,

classes e fungoes, que necessitam da passagem de parametros, ja mostra

quais as parametres devem ser passados. Em compensac;ao, 0

PocketStudio nao possibilita nenhum desses recursos, 0 que dificulta

muito a aprendizagem e a programac;8o. Mesma estas caracteristicas nao

estarem relacionadas diretamente com a linguagem e sim com a IDE

utilizada, mas vale destacar que a IDE esta relacionada diretamente com a

linguagem e vai influenciar no custo de escrita.

• Custo de Compilac;ao

Pelos computadores utilizados atualmente, compilar usando qualquer uma

das linguagens avaliadas e rapido e simples, sem a necessidade de altos

investimentos.

• Custo de Execuc;ao

Pelo que foi avaliado com a desenvolvimento do programa de

desempenho foi posslvel verificar que SuperWaba tern uma execUl;ao bern

mais lenta, tanto no Pocket PC quanta no Palm, se comparado com a

PocketStudio e Visual Basic .NET. Esta execuc;ao pode necessitar de urn
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equipamento mais potents para utilizar urn programa desenvolvido nesta

linguagem.

• Custo do Sistema e da Implementa~o da Linguagem

Das linguagens avaliadas, todas funcionam com hardware de baixo custo,

se comparado com os de top de linha. 0 PocketStudio tem grande

vantagem neste quesita, pais pade desenvolver aplicativos compatrveis

inclusive no PalmOS versao 2, possibilitando a utilizaC;aode equipamentos

bem antigos. Segundo a documentac;ao do SuperWaba, os aplicativos

desenvolvidos com a sua biblioteca funcionam em todos os dispositivos

PalmOS a partir da versao 3.0, no entanto, no programa de testes

desenvolvido nao funcionou na versao do PalmOS 3.5.

A maquina virtual do SuperWaba necessita de aproximadamente 1MB de

espac;o livre no PDA, para a instala~o tanto no Pocket PC, como no

Palm, que para urn dispositiv~ de pouca mem6ria e um tamanho

consideravel.

• Custo da Ma Confiabilidade

Das tres linguagens avaliadas, foi descoberto um bug na linguagem

PocketStudio que pode trazer problemas no aplicativo apes ter sido

desenvolvido. Este bug esta relacionado ao usa da instruC;80 MOD com

numeras acima de 10000, an de urn erro de divisao par zero acorre,

finalizando 0 aplicativo.

o SuperWaba tambem pode naD ser confiavel case seja necessaria

executar na versao 5.5 da rnaquina virtual, urn aplicativo desenvolvido

para a versao 5.0 da maquina virtual.

• Custo de Manuten~o dos Programas
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Como a SuperWaba e 0 Visual Basic .NET suportam orienta~o a objetos,

deixam a manuteng80 muito mais facil, case 0 aplicativo desenvolvido

tenha usado este conceito. 0 PocketStudio nao suporta orientac;ao a

objetos e por isto e um pouco prejudicado. Outro ponto, sobre 0

PocketStudio, e que ele utiliza muito a API do Palm, de forma que 0

programador S8 obriga a conhecer muito da API, para poder dar

manutenc;ao. Tambem deve ser considerado 0 fato de que a IDE do

PocketStudio nao traz informa90es importantes no meio do c6digo, como

par exemplo 0 tipo de variavel que foi declarada, quais sao as parametres

e retornos utilizados numa funyao.

o SuperWaba, como utiliza uma maquina virtual, apresentou problemas

entre versoes da VM. Como por exemplo: 0 aplicativo de Desempenho

que foi desenvolvido para a versao 5.0 nao funcionou corretamente ao

executar na versao 5.5 da VM. Isto gera problemas de compatibilidade

entre aplicativos desenvolvidos em vers6es diferentes dificultando a

manutenc;ao.

8.4 DOCUMENTACAo

A documenta<;iio do Visual Basic .NET e muito boa, pois conta com um help

completo integrado com a ferramenta explicando cada metodo da plataforma,

inclusive com exemplos e ainda conta com 0 auxilio do site MSDN, da Microsoft.

Tambem existe uma grande variedade de livros que podem auxiliar 0 programador.

o SuperWaba contem uma documentac;ao que acompanha 0 SDK, que

contem todos os metodos disponiveis. Um ponto fraco dessa documentac;ao, e que

ela conta com poucos exemplos. Mas em compensac;ao possui muitos aplicativos
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prontos e com fontes disponiveis no site do fabricante que podem auxiliar 0

programador.

A documenta9iio que acompanha 0 PocketStudio e muito simples e nilo

possui muitos exemplos. Falta contemplar com um help sobre a API do sistema

operacional PalmOS, que e muito requisitado dentro do c6digo.

8.5 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO DESENVOLVIMENTO

A seguir esta a rela9iio de limita<;6es encontradas em cada uma das

linguagens durante 0 desenvolvimento do prot6tipo.

8.5.1 PocketStudio

• Nilo pode criar nenhum objeto em tempo de execu9iio (como um

formulario), a menos que se use a API do Palm. Por nao ter esta

possibilidade, todos os componentes visuais devem ser colocados na tela

em tempo de designer, 0 que dificulta a organiza9iio de alguns

componentes na tela.

• Limite de 32kbytes no tamanho de variaveis.

Esta limita9iio impossibilita em algumas operayoes que necessitem

armazenar muitas informayoes no aparelho. Este limite de 32kbytes e para

o aplicativD como urn todo e nao somente para uma funyao.

• Erro de Divisilo por 0 na instru9iio MOD.

Quando a instru9iio MOD e usada com um numero superior a 100.000

apresenta um erro de divisao pcr zero. Como com valores menores 0 erro

nao acontecia, pode-se deduzir que este problema e uma falha da

ferramenta.
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• Funciona integrado apenas com 0 emulador da versilo 4 do PalmOS.

A versilo atual do PalmOS e a 5.4, mas 0 emulador desta versilo e
incompativel com esta ferramenta de desenvolvimento. Isto impossibilita

utilizar 0 debug numa aplica9ilo desenvolvida que utiliza recursos

exclusivos desta versilo do PalmOS.

• Limitayilo na resoluyilo de apenas 160X160 pixels.

Nilo e possivel desenvolver aplicativos na resoluyilo superior a 160X160

pixels. A maioria dos Palm novas esta disponivel na resoluyilo 320X320

pixels ou 480X320 pixels.

8.5.2 SuperWaba

• Complexidade na instalayilo no Pocket PC.

A VM precisa estar obrigatoriamente instalada no Pocket PC na pasta

Raiz:ISuperWabal e 0 aplicativo precisa estar na pasta

Raiz:ISuperWabal[Nome do AplicativoJI, pois caso esse criterio nile seja

obedecido 0 aplicativo nile funciona.

• Tratamento especifico entre plataformas

Ao apagar arquivos via codigo de programa9ilo e preciso indicar 0

caminho completo (diret6rio) do arquivo no Pocket PC. Isto e ruim, pois

nile mantem a compatibilidade de execuyilo do aplicativo entre Pocket PC

e 0 Palm, ja que no Palm nilo existem diret6rios e todos os arquivos ficam

na pasta principal do equipamento.

• Complexidade na instalayilo do compilador

A Instalaciio do Compilador no PC e complexa, pois exige a instalayilo de

varios arquivos, como 0 J2RE da Sun, mais a biblioteca SDK do
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Superwaba e urn editor Java, no caso, a Eclipse. Tambem exige

configurac;ao das bibliotecas para cada novo projeto.

• Falta de um editor Visual para montar as telas.

Como nao existe urn editor visual a trabalho para mantar a interface do

aplicativo e grande principal mente quando 0 mesma aplicativo vai

funcionar em diferentes resolut;:oes de tela.

• Neo possibilita acesso a API do equipamento

Par S9 tratar de uma linguagem multiplataforma, esla nao fornece acesso

a API do dispositiv~. Mas, por consequEmcia,pode trazer algum tipo de

limita,ao.

8.5.3 Visual Basic .NET

Durante tode 0 processo de desenvolvimento do prot6tipo nao foram

encontradas dificuldades.

A unica limitaC;80 encontrada e que ele, par ser multi-plataforma, nao possui

acesso direto a API do dispositiv~, 0 que pode limitar a utjliza~o de recursos

especificos do equipamento.

8.6 AVALIACAO DOS RESULTADOS DO PROTOTIPO

Conforme a metodologia definida no capitulo 7, foi desenvolvido um

prot6tipo, para realizageo dos testes de desempenho da Iinguagem. Os

equipamentos utilizados para esla analise fcram: urn equiparnento utilizando 0

sistema operacional PalmOS e outro utilizando Windows CEo Estes equipamentos

continham as seguintes caracteristicas:
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PalmOS

Palm Zire71

Processador: Texas Instruments 144Mhz de Clock

Mem6ria: 16MB

Video: 320X320 pixels - 65mil cores

Windows CE

Pocket PC HP IPAQ 1940

Processador: Samsung 266Mhz de Clock

Mem6ria: 64MB

Video: 320X240 pixels - 65mil cores

o quadro 14 mostra as linguagens de programayao avaliadas e em qual

sistema operacional cada linguagem foi teslada. Logo abaixo da legenda h8 a

quadro com 0 tempo obtido para executar cada urn dos testes, considerando que 0

aplicativo desenvolvido em Superwaba foi executado tanto no Windows CE quanta

no PalmOS, pais 0 mesma e multiplataforma.
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QUADRO 14: RESULTADO DOS TESTES DE DESEMPENHO - PARTE 1 - 2005
Le enda

PS "'PocketStudio (PalmOS) - Pascal
VB =Visual Basic .NET (Pocket PC)- Basic

Resultado Geral dos Testes
VB - Pocket

PC PS -Palm SW - Pocket PC SW-PalmOS

VDO - Mudar Cores 15 Sea undo s 5 Se undo s 14 Sa undo s 13 Segundo s

veo - Criar Qb"etos 10 SeQundo s 2 SeQundo s 14 Se undo 5 21 Segundo s

MAT - Fatorial 1 Segundo(s 9 Segundo s 1 Segundo s 34 Segundo s

MAT - Numero PI 1 Segundo s 32 Segundo 5 1 Segundo 5 87 Segundo s
MAT - NLimero$

1 Segundo(s 4 Segundo(s 1 Se undo(s) 51 Segundo{sPrimos
MEM-Gravar

4 Se undo(s 17 Segundo(sArquivos 3 Segundo s 153 Se undo s

MEM - LeT Arquivos 19 Segundo s 1 Se undo s 3 Se undo s 12 Segundo s

Tempo Total 50 Segundo s 57 Segundo 5 187 Segundo s SegUnd~~5

Compara~ao entre 0 Visual Basic .NET e SuperWaba no Windows CE
DesemDenho

VB - Pocket SW - Pocket VB com rela~o ao
PC PC SW

VDO - Mudar Cores 15 S~undo s 14 Segundo s -6,67%
VDO - Criar Ob'etos 10 Sea undo s 14 Secunda s 40,00%

MAT - Fatorial 1 SeQundo s 1 SeQundo s 0.00%
MAT - Numero PI 1 Secunda s 1 Secunda s 0,00%
MAT - Numeros
Primos 1 Secunda s 1 Secunda s 0,00%
MEM -Gravar
ArQuivos 3 SeQundo s 153 SeQundo s 500000%
MEM - Ler ArQuivos 19 Secunda s 3 SeQundo s -84,21%

187
Tempo Total 50 SeQundo s SeQundo s 274,00"10

Compara~i!o entre 0 PocketStudio e SuperWaba no PalmOS
Desempenho

PS -Palm SW-PalmOS PS com rela~o ao SW
VDO - Mudar Cores 4 Segundo s 13 Segundo s 22500%
VDO - Criar Ob'etos 3 Sea undo s 21 Secunda s 600,00%
MAT - Fatorial 9 Secunda s 34 Secunda s 277 78%
MAT - Numero PI 32 Secunda s 87 S~undo s 171,88%
MAT - Numeros
Primos 4 Seoundo s 51 Secunda s 1175,00%
MEM -Gravar
Arauivos 5 Seaundo s 17 SeQundo s 24000%
MEM - Ler Arquivos 1 Seaundo s 12 SeQundo s 110000%

235
Tempo Total 58 Sea undo s Sea undo s 305,17"10
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Na tabela de compara~ao entre 0 Visual Basic .NET e SuperWaba, pode-se

observar que a Visual Basic .NET teve urn desempenho muito parecido ao

apresentado pelo SuperWaba. Apesar do quadro de resultados apresentar uma

diferen~a de 5.000% no teste de grava~ao de arquivos, foi porque 0 SuperWaba

gera um arquivo do tipo ".PDB", que e nativo do PalmOS, para gravar os registros.

Esta lentidao e reconhecida inclusive pelo fabricante do SuperWaba. Caso nao

ocorresse este problema a diferenc;:a seria bern menor.

Tambem foi observado que 0 Visual Basic .NET foi 84,21% mais lento que 0

SuperWaba no teste de leitura de arquivos, 6,67% mais tento no teste de mudar

cores e 40% rnais rapid a no teste de criar objetos. Como no c6digo escrito em cada

uma das linguagens nao houveram Iimita~6es, esta diferen~ de tempo e atribuida

diretamente a cada urna das linguagens.

o SuperWaba e uma linguagem que gera um c6digo intermediario para ser

executado pela maquina virtual, enquanto a aplicativo vai sendo executado. 0 Visual

Basic .NET tarnbam gera a c6digo intermediario, mas e compilado par completo no

momenta da execu~o do programa pelo Compact Framework .NET. Pode-se

concluir atraves deste teste que a metodologia utilizada pelo .NET traz um

desempenho equivalente ao SuperWaba na maior parte dos cases.

Na compara~o entre 0 PocketStudio e 0 SuperWaba na plataforma PalmOS

foi passivel perceber que a linguagem que gera urn executavel nativo da plataforma

foi extrema mente mais rapido, ganhando em todos as testes, chegando a mais de

305% de diferen~a no resultado gerai.

Foi realizada um segundo experimento com as mesmas testes, porem

trocando a func;ao de ca,lculo do fatorial para uma fun~o recursiva. Tambem fai

observado que a fun~o de calculo do numero PI nile estava chegando a um
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resultado correto. Este problema ocorria nas linguagens PocketStudio e SuperWaba

na divisao de numeros inteiros, que retornava urn numero truncado ao inves de

retornar urn numero de ponto f1utuante. Para contornar ests problema foi necessario

transformar os numeros inteiros em numeros de ponto f1utuante, para depois fazer a

divisao. Outro item verificado foi que 0 PocketStudio utiliza somente uma resolu980

de 160X160 pixels da tela mesmo ela sendo maior e expande para preencher a tela

inteira. Ap6s esta verificac;ao foi alterado 0 aplicativo desenvolvido nas Qutras duas

linguagens para utilizar somente uma area de 160X160 pixels nos testes de video,

ficando equivalente ao PocketStudio. Durante a leitura de arquivos foi substituido um

array que armazenava em memoria as 2000 registros gravados, por uma variavel

que armazenava apenas 1 registro. Esta substituiC;:80 do array pela variavel foi

necessario pois 0 PocketStudio possui um limite de apenas 32kbytes para 0

tamanho de variaveis, impossibilitando a declara<;ao do array.

Ao fazer estas alterac;6es foi observada uma diferenc;a nos resultados, como

mostra 0 grafico 3 e 6, se comparado com 0 teste anterior. No quadro 15 e possivel

observar os novos resultados.
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QUADRO 15: RESULTADO DOS TESTES DE DESEMPENHO - PARTE 2 - 2005
L enda

PS ·PocketStudio (PalmOS) - Pascal
VB "Visual Basic .NET (Pocket PC) - Basic
SW -Su erWaba PaimOSJPocket PC - Java

Resultado Geral dos Testes
VB •Pocket

PC PS •Palm SW - Pocket PC SW-PalmOS
veo - Mudar Cores 8 Segundo s 55e undo s 10 Segundo s 13 Segundo s

veo - Criar Db'etas 8 Segundo s 2 Segundo 5 11 Segundo s 20 S~~undo s
MAT - Fatorial 1 SI:!Qundo s o Segundo{s 1 S~gundo 5 78 Secundo s

MAT - Numero PI 1 Seaundo s 295e undo s 1 5e undo s 129 SeQundo s
MAT - Numeros
Primos 1 Seaundo 5 4 Seaundols 15e undo s 68 Seaundo s
MEM -Gravar
Arauivos 3 Secunda s 4 Seaundo s 1535e undo s 19 Sec undo 5

MEM - Ler Arauivos 19 Sea undo s 1 Seaundo s 1 5e undo s 12 SeQundo s
33.

Tempo Total 41 Segundo(s) 45 Segundo(s) 160 Segundo(s) Segundo(s

Comparat;ao entre 0 Visual Basic .NET e SuperWaba no Windows CE
Desempenho

VB - Pocket SW -Pocket VB com relal;.§o ao
PC PC SW

VDO - Mudar Cores 8 Segundo 5 10 Segundo s 25,00%
VDO - Criar Ob'etos 8 Segundo s 11 Segundo 5 37,50%
MAT - Fatoriai 1 Segundo 5 1 Segundo 5 0,00%
MAT - Numero PI 1 Segundo 5 1 Segundo 5 0,00%
MAT - Numeros

1 Segundo(s 1 Segundo(s)Primos 0,00%
MEM - Gravar

3 Segundo(s) 153 Segundo(s)Arquivos 5000,00%
MEM - Ler Arquivos 19 Segundo 5 1 Segundo 5 -94,74%

Tem.J>OTotal 41 Segundo(s) SegUnd~~~ 339,02%

Compara9ao entre 0 PocketStudio e SuperWaba no PalmOS
Desempenho

PS -Palm SW-PalmOS PS com rela"ao ao sw
VDO - Mudar Cores 5 Segundo 5 13 Segundo 5 16000%
VOO - Criar Ob'etos 2 Segundo 5 20 Segundo 5 900,00%
MAT - Fatorial o Segundo 5 78 Segundo 5 0,00%
MAT - Numero PI 29 Segundo 5 129 Segundo s 344,83%
MAT - Numeros

4 Segundo(s) 66 Segundo(s)Primos 1600,00%
MEM -Gravar

4 Segundo(s 19 Segundo(,)Arquivos 375,00%
MEM - Ler Arquivos 1 Segundo 5 12 Segundo 5 1100,00%

Tempo Total 45 Segundo(s) SegUnd~~S~ 653,33%
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o calculo do fatarial atraves da recursividade fez com que no PalmOS ocorre

diferen,a nos resultados, tanto no SuperWaba, quando no PocketStudio. 0

interessante desta altera~o toi que 0 PocketStudio passou a executar este teste de

forma bern mais rapida, enquanto 0 SuperWaba teve urn aumento de mais de 100%

na dura~o deste teste.

A altera,ao na resolu,ao de video para 160X160 pixels trouxe para as

linguagens SuperWaba e Visual Basic .NET uma redu,ao no tempo do teste de

video, mas apenas para 0 Windows CE, enquanto 0 SuperWaba com 0 PalmOS

permaneceu igual, mostrando que a area na tela que esta sendo atualizada pode

trazer diferen~ de performance, mas so mente no Windows GE, en quanta no

PalmOS a tela deve ser atualizada par inteira, mesma usanda apenas uma parte

dela.

Apos modificar 0 calculo do numero PI, para realizar divisoes que antes

eram entre numeros inteiros, par numeros reais, trouxe a informac;ao que 0

Pocket Studio e prejudicado com estes tipos de calculo, pois ficou mais lento,

enquanto 0 SuperWaba passou a executar este teste de forma mais rapida,

mostrando que esta linguagem oferece um melhor desempenho em calculos usando

numeros reais do que intekos.

Com a substitui9BO do array por uma variavel simples durante a leitura dos

registros, somente 0 SuperWaba executando sob 0 Windows CE trouxe uma

redu9Bo de 66% no tempo de leltura, mas 0 restante permaneceu igual.

Os testes de gravar arquivos e numeros primos nBo foram alterados entre

urn teste e outro, mas apresentaram urna redu9Bo no tempo dos testes na

linguagem SuperWaba rodando no PalmOS. E esta mudan,a de tempo deve estar
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relacionada as Qutras alteragoes que foram realizadas e acabaram par influenciar no

restante do teste. Este segundo realizado pode ser verificado no quadro 15.

Como estes testes foram realizados apenas com dais equipamentos, foi

adicionado no Ap€mdice 3 alguns resultados obtidos com Qutros equipamentos, para

que pudessem auxiliar na escolha da linguagem de programac;ao.



resultados da parte 1 e da parte 2 dos testes para a plataforma Pocket PC.

Nos graficos 1 e 2 e possivel comparar melhor a diferen<;:a que ocorreu nos

GRAFICO 1: COMPARACAO SUPERWABA - POCKET PC
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o grafico 3 mostra a comparayao entre a SuperWaba e VisualBasic .NET,

onde e possivel verificar facilmente que 0 SuperWaba e muito mais lento que a

Visual Basic .NET, pais demorou quase 180 segundos para realizar todo a teste,

segundos para realizar todo a teste.

enquanto 0 prot6tipo desenvolvido em Visual Basic .NET levou menos de 50

GRAFICO 3: COMPARA<;Ao SUPERWABA x VISUAL BASIC .NET

SuperWaba x Visual Basic .NET
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Nos 9"jficos 4 e 5 e possivel comparar melhor a diferen<;:a que ocorreu nos

resultados da parte 1 e da parte 2 dos testes para a plataforma PalmOS,

GRAFICO 4' COMPARA9AO SUPERWABA - PALM OS
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GRAFICO 5: COMPARA9AO POCKETSTUDIO - PALM OS

COMPARACAo POCKET STUDIO· PALM OS

35 Segundo(s) ,-----------------------,

20 Segundo(s) -1----------1

30 Segundo(s) +----------1
25 Segundo(s) -1----------1

15 Segundo(s) -1----------1

VDO- VDO- MAT- MAT· MAT· MEM· MEM-
Mudar
Cores

Fatonal Numero Numeros
PI Primos

Criar Gravar Ler
Arquiws ArquiwsObjetos

91



92

o grafico 6 mostra a compara<;iioentre 0 SuperWaba e PocketStudio, onde e
possivel verificar facilmente que 0 SuperWaba e muito rnais lento que 0

PocketStudio, pois demorou quase 350 segundos para realizar todo 0 segundo

segundos.

teste, enquanto 0 prototipo desenvolvido em PocketStudio levou menos de 50

GRAFICO 6: COMPARA<;AO SUPERWABA x POCKETSTUDIO

SuperWaba x PocketStudio
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9 CONCLUsAo

Nunea 0$ dispositivos portateis foram tao poderosos, oferecendo aos

usuarios novas e fascinantes formas de comunicac;ao e de administrayao para seus

neg6cios. Manter a informa~o acessivel em qualquer lugar e urna necessidade

cada vez mais constants e em muitos cases simplesmente a intemet nac resolve a

problema. Para suprir essa necessidade, a utiliz8g80 de dispositivos move is com

aplicativo desenvolvido de forma especffica para atender cada situayao e urna boa

SOIUC;30,pois traz 80 usuario a informayao da maneira que ele precisa. Mas para

que isto seja passivel e necessaria a utilizayao de urna linguagem de

desenvolvimento para dispositivos m6veis.

Para ajudar na escolha da linguagem de programayao, esta monografia teve

como objetivo comparar linguagens para dispositivos movers e criar urn prototipo

para realizar testes de desempenho entre linguagens. A analise dos resultados

obtidos trouxe informayoes importantes para escolha de uma linguagem de

programayao que ira suprir as necessidades do programador conforme a area para

qual 0 software sera desenvolvido.

Dentre as linguagens avaliadas, que foram 0 SuperWaba, PocketStudio e

Visual Basic .NET, e que tiveram urn prot6tipo desenvolvido nesta monografia,

evidenciou-se que estas linguagens possuem muitas diferenyas umas das outras,

tanto na questao de sintaxe como tambem no desernpenho. Foi possive1 verificar

grande diferenya de desempenho, onde 0 SuperWaba se mostrou mais lento que as

linguagens nativas, principal mente em calculos matematicas no caso do Palm as e

na gravayao de arquivos no Pocket PC, mas em compensayao possibilita a

portabilidade. Tambem mostrou que uma simples alterayao de c6digo gera
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diferenc;as considenflveis nos resultados finais, como foi a caso do calculo do tatarial

que passou a ser recursiva e teve resultados bastante interessante.

Elas possuem uma forma de desenvolvimento muito proximo a de uma

linguagem para PC, exceto que deve-s8 prestar muita aten~o no desenvolvimento

do aplicalivo para nao desperdic;ar recursos, pelo lalo dos equipamentos terem

poder de processamento limitado, S8 comparancto a urn PC.

A evolU!;ao tecnol6gica em geral, e a computagao movel em particular,

apesar de terem assumido muita importancia nas atividades profissionais ainda nac

sao exploradas de forma completa, a ponto de usar todos as recursos essas eles

podem olerecer.

Para maior mobilidade e agilidade nas atividades desenvolvidas do dia a dia,

e imprescindivel a escolha de uma linguagem de programayao para desenvolver

soluyoes inteligentes que venham a integrar processos e trazer para junto do usuario

informayoes atualizadas.

Para trabalhos futuros, pode-se avaliar autras linguagens de programa9ao

seguindo 0 mesmo metodo usado nesta monografia de forma a trazer mais OP90es

de escolha para a programador.

Com 0 surgimento da tecnologia. NET, que promete portabilidade, podera

tambem ser avaliado a desempenho da linguagem Visual Basic. NET, lendo a

aplicativo compilado rodando no PalmOS, caso venha a existir um compact .NET

framework para este sistema operacional.

Entre os sistemas operacionais de dispositivos m6veis avaliados, pode-se

incluir a sis lema operacional Sybiam, ja que a linguagem SuperWaba disponibiliza

urna maquina virtual para 0 mesma.
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AP~NDICE 1- FLUXOGRAMA



99

APENDICE 2 - PORTUGUES ESTRUTURADO

programa Desernpenho
Declaracoes

Inicio

procedimento Executar
Declaracoes

Inteiro Tempo_VDO, Tempo_MAT, Tempo_MEM, Tempo_Total

Inicio

Tempo_VDO <- Teste_Video
Escreva( "Tempo Teste VDO: " + Tempo_VDO + " Segundo(s)"

Tempo MAT <- Teste MatematicQ
Escreva( "Tempo Teste MAT: " + Tempo_MAT + " Segundo(s)"

Tempo MEM <- Teste Memoria
Escre;a( "Tempo Teste VDO: II + Tempo_MEM + " Segundo(s)"

Tempo Total <-Tempo VDO + Tempo MAT + Tempo MEM
Escreva{ "Tempo Geral: " + Tempo_Total + " Segundo(s)"

Fim

Inteiro funcao Teste_Matemetico
Declaracoes

Inteiro Teste_I, Teste_2, Teste 3, Total

Inicio

Teste_l <- MAT_Fatorial
Escreva ( "Fatorial: II + Teste_l + " Segundo (s) If )

Teste 2 <- MAT NurneroPI
Escreva ( "NUrnero PI: " + Teste_2 + " Segundo (5)" )

Teste~3 <- MAT_NumerosPrimos
Escreva( "Nlimeros Primos: " + Teste_3 + " Segundo(s)" )

Retorna( Total)

Fim



Inteiro funcao Teste_Video
Declaracoes

Inteiro Teste_I, Teste_2, Total

Inicio

Teste_l <- VDO_MudarCores
Escreva( "Mudar Cores: " + Teste 1 + " Segundo(s)" )

Teste 2 <- VDO CriarObjetos
Escreva( "Criar Objetos: " + Teste_2 + " Segundo(s)" )

Retorna ( Total )

Fim

Inteiro funcao Teste_Memoria
Declaracoes

Inteiro Teste_l, Teste_2, Total

Inicio

Teste 1 <- MEM GravarArquivos
Escreva( "Gravar Arquivos: " + Teste_l + " Segundo{s)"

Teste 2 <- MEM LerArquivos
ESCreva( ilLer Arquivos: " + Teste 2 + " Segundo(s)" )

Retorna( Total)

Fim

Inteiro funcao MAT Fatorial
Declaracoes

Inteiro X, FAT
Hora Hora_Inicio, Hora Fim

Inicio

Hora Inicio <- HoraAtual

para X <- 1 ate 70000 passo

FAT ~ Fatorial( 10 )

fimpara

100
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Hora_Fim <- HoraAtual
Retorna( Hora_Fim - Hora Inicio

Fim

Inteiro funcao Fatorial ( Inteiro N )
Inicio

se( N > 1 ) entao
Retorna( N * Fatorial( N - 1 )

senao
Retorna(

Fim

Inteiro funcao MAT_NumeroPI
Declaracoes

Hera Hera Inicio, Hora Fim
Real A, B~ PI
Inteiro I, SIGN

Inicio
Hora Inicio <- HoraAtual

A <- 16/5
B <- 41239
PI <- A - B

SIGN <- -1

I <-
enquanto( < 700000 )

A <- A/25
B <- B/57121

PI <- PI + SIGN * ( A - B ) 1 I
SIGN <- - SIGN

I <- I + 2

fimenquanto

Hora Fim <- HoraAtual

Retorna ( Hora Fim - Hora Inicio
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Fim

Inteiro funcao MAT_NumerosPrimos
Declaracoes

Inteira Prox Divisor, Qtd Divisores
Hora Hora Inicio, Hora Fim
Logico Resultado

Inicio

Hora_Inicio <- HoraAtual

Prox Divisor <- 1
Qtd_Divisores <- 2

enquanto( Prox_Divisor <= 700000 )

se ( 700000 mod Prox Divisor = 0 ) entao
Qtd_Divisores <- Qtd_Divisores + 1

fimse

Prox Divisor <- Prox Divisor + 1

fimenquanto

se ( Qtd Divisores = 2 ) entao
Resultado <- Verdadeiro

senao
Resultado <- Falso

fimse

Hora Fim <- HoraAtual

Retorna( Hora_Fim - Hora_Inicio

Fim

Inteiro funcao VDO_MudarCores
Declaracoes

Hora Hera Inicio, Hora Fim
Inteiro I~ R, G, B -

Inicio

Hora Inicio <- HoraAtual

para I <- 0 ate 3000 passo

R <- Randomico( 255 )



G <- Randomico( 255
B <- Randomico( 255

DesenharQuadrado( 160, 160, Cor(R,G,B) )

fimpara

Hora Fim <- HoraAtual

Retorna( Hora Fim - Hora Inicio

Fim

Inteiro funcao VDO CriarObjetos
Declaracoes -

Hora Hora Inicio, Hora Fim
Inteiro I~ X, Y, R, G,-B, Raio, scLargura, scAltura

Inicio

Hora Inicio <- HoraAtual

scLargura <- 160
scAltura <- 160

Raio <- 17
X <- Raio
Y <- Raio

para <- 0 ate 3000 passo

R <- Randomico( 255
G <- Randomico( 255
B <- Randomico( 255

DesenharCirculo( 160, 160, Cor(R,G,B)

se( X < scLargura - Raio ) entao
X <- X + 5

senao

X <- Raio

set Y < scAltura - Raio ) entao
Y <- Y + 5

senao
Y <- Raio

fimse

fimse
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fimpara

Hora_Fim <- HoraAtual

Retorna{ Hora Fim - Hora_Inicio

Fim

Inteiro funcao MEM_GravarArquivos
Declaracoes

Hora Hora Inicio, Hora_Fim
Inteiro 1-

Inicio

Hora Inicio <- HoraAtual

CriarArquivo ( "Desempenho"

para I <- 0 ate 2000 passo

EscrevaArquivo{ "Projeto de Graduacao - Teste de
Desempenho" )

firnpara

Hora_Fim <- HoraAtual

Retorna( Hora_Fim - Hora Inicio

Fim

Inteiro funcao MEM LerArquivos
Declaracoes -

Hora Hora Inicio, Hora_Fim
Caracter Texto
Inteiro I

Inicio

Hora Inicio <- HoraAtual

AbrirArquivo( "Desempenho"

para I <- 0 ate 2000 passo

Texto <- LeiaArquivo ( I )

fimpara
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ApagarArquivo( "Desempenho"

Hora Fim <- HoraAtual

Retorna( Hora Fim - Hora Inicio

Fim

Fim



APENDICE 3 - RESULTADOS COM OUTROS EQUIPAMENTOS

HP IPAQ - RX 3715

Processador: Samsung S3C 400 Mhz de clock
Resolu9Bo da Tela: 240x320 pixels
Sistema Operacional: Microsoft Mobile Pocket PC 2003 SE
Mem6ria: 152 MB

106

Resultado Geral dos Testes
Visual Basic .NET SuperWaba Comparac;io

VDO - Mudar Cores 8 Segundo s 11 Segundo s 37,50%
VDO - Criar Ob'etos 9 Segundo s 10 Segundo s 11,11%
MAT - Fatorial 1 Segundo s 1 Segundo s 0,00%
MAT - Numero PI 1 Segundo s 2 Segundo s 100 00%
MAT - Numeros Primos o Segundo s o Segundo s 0,00%

MEM - Gravar A~quivos 2 Segundo 5 117 Segundo s 575000%
MEM - Ler Araulvos 16 Sec undo s 1 S!Qundo s -9375%

Tempo Tatal 37 Segundo s 142 Segundo s 283,78%

160 Segundo(s) r---------,-----------------------------,

100 Segundo{s) tt=======================::=======:: Ie::1J"V"is:Cu"-:a'",BCCas,,"icC-.:CN"ET;:]180 Segundo(s)
.SuperWaba

140 Segundo(s) +--------------------11.-1

120 Segundo(s) t-------------;;;----II-l

60 Segundo(s) +------------- .•----11-1
40 Segundo(s) t------------ __---dl-l
20 Segundo(s) t------------ __----;::;--!f
o Seguodo(s) +-,---"c,.J-OI,.IL,-.o_.,-.--,. __ =--~Lfl....•....-'-"I ILl



HP IPAQ - 2210

Processador: Intel XScaie 400 Mhz de clock
Resolu9iio da Tela: 240x320 pixels
Sistema Operacional: Microsoft Mobile Pocket PC 2003 SE
Mem6ria: 64 MB

L enda

VB =Visual Basic .NET (WIndows eE) - Basic

SW "'Su rWaba PalmOs/windows CE - Java

Resultado Geral dos Testes
Visual Basic .NET SuperWaba Comparae1io

VOO - Mudar Cores 10 Segundo 5 62 Segundo s 520,00%
VDO - Criar Db etas 13 Segundo s 62 Segundo s 37692%
MAT - Fatarlal 1 Segundo s 1 Segundo s 000%
MAT - Numero Pi 1 Segundo s 2 Segundo s 10000%
MAT - Numeros Primos o Segundo s 1 Segundo s 0,00%
MEM - Gravar Arauivos 4 Segundo s 170 Segundo s 4150,00%
MEM - Ler ArQulvos 22 Seaundo 5 1 Seaundo s -9545%
TemDoTotal 51 Segundo s 299 Segundo s 486,27%

107

180 Segundo(s) ,---~_--_-- __ - --,

160 Segundo(s) +----------------11----1

140 Segundo(s) +---------------11---1
120 Segundo(s) +---------------11---1
100 Segundo(s) +----------------11----1 jOVisual Basic .NET

80 Segundo(s) I_ SuperWaba

60 Segundo(s) +-- .--1._---------11---1
40 Segundo(s) +----111---1._---------11---1
20 Segundo(s) +----IIt---Ir------------1I--r [[t--1
o Segundo(s) -1--'-'I--,-L--'--r---,---~-~-="'-..,...J.-L--...j



Palm M130

Processador: Motorola Dragonball VZ 33 Mhz de clock
Resoluyao da Tela: 160x160 pixels
Sistema Operacional: Palm OS 4.1
Memoria: 8MB

Resultado Geral dos Testes
PocketStudlo SuperWaba Comparacllio

VDO •Mudar Cores 2 Seaundo 5 34 Seaundo s 1600,00%
VDO •Crlar Db etos 15 Secundo s 19 Sec undo 5 2667%
MAT - Fatorial 1 Secundo s 121 Sec undo s 1200000%
MAT - Numero PI 162 Secundo s 301 $equndo s 85,80%
MAT - Numeros Primos 8 Segundo s 81 Sec undo 5 91250%
MEM - Gravar Arqulvos 22 Segundo s 31 Segundo s 40,91%
MEM - Ler Arqulvos 8 Segundo s 49 Segundo s 512,50%
Tempo Total 218 Segundo s 636 Seaundo s 191,74%

350 Segundo(s)

•__ r-. rlrII-I

300 Segundo(s)

250 Segundo(s)

200 Segundo(s)

150 Segundo(s)

100 Segundo(s)

50 Segundo(s)

o Segundo(s)

D PocketStudio

• SuperWaba
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Palm M100

Processador: Motorola Dragonball EZ 16 MHz de clock
Resolu9ilo da Tela: 160x160 pixels
Sistema Operacional: Palm OS 3.5
Mem6ria: 2 MB

Resultado Geral dos Testes
PocketStudlo SuperWaba Comparac;ao

veo - Mudar Cores 18 Segundo s o Segundo s -100,00%

VOO - Criar Ob etos 43 Segundo s o Segundo s -10000%

MAT -Fator!a1 3 Segundo s o Segundo s .100,00%

MAT - Numero PI 340 Segundo s o Segundo s -10000%
MAT - Numeros Primos 18 Segllndo s o SEl9yndo s -100,00%
MEM - Gravar Arquivos 36 ;?egundo s o Segundo s ·100,00%

MEM - Ler A!9.~lvos 8 Seaundo s o Seaundo s -10000%

Tempo Total 468 Segundo 8 o Segundo(o -100,00%

400 Segundo(s) .• ----_-- __ -~------__,

350 Segundo(s) +----------:::::----------1

300 Segundo(s) +---------1
250 Segundo(s) +---------1
200 Segundo(s) +----------1 I [JPocketStudio

1---------1 I.SuperWaba

150 Segundo(s) +---------1
100 Segundo(s) +----------1

50 Segundo(s) +----=fl:-----I n
o Segundo(s) ./-.J.....JnL__,_.I.-'-_--~LJ-~.J.....J nL__,_.I.-'-_r<':>......__1

Obs.: Durante a execu9ilo do SuperWaba, oecrreu 0 segulnte erro:
ERRO: systemMgr.c, Line:156,Unimplemented
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PalmTE

Processador: Texas Inslruments 126 MHz de clock
Resoluyao da Tela: 320x320 pixels
Sistema Operacional: Palm OS 5.2.1
Mem6ria: 32 MB

Le ends
PS =Pocket Studio (PalmOS) - Pascal

SW =Su rWaba PalmOSIWindows CE - Java

Resultado Geral dos Testes
PocketStudio SuperWaba Comparal;lio

VDO - Mudar Cores 5 Segundo 5 13 Segundo 5 16000%
VDO - Crlat Ob'etos 3 Segundo s 23 Segundo s 66667%
MAT - Fatorial a Segundo 5 79 Segundo 5 0,00%
MAT - NUmero PI 37 Segundo(s 140 Segundo s 27838%
MAT - Numeros Primos 4 Segundo s 67 Segundo 5 157500%
MEM - Gravar Araulvos 4 Se undo s 17 Secundo s 32500%
MEM -let ArQuivos 1 Seaundo{s 11 Secundo 5 100000%
Tempo Total 54 Segundo s 350 Segundo s 548,15%

160 Segundo(s) ,--- ~~_--=_-_---~
140 Segundo(s) +-----------...----------1
120 Segundo(s) +-----------11_---------1

100 Segundo(s) +-----------11_---------1 r:::-;;---;-=-;:--,

t .--I__----------l!:oPOcketStudiQ80 Segundo(s)
• SuperWaba

60 Segundo(s) +-------1._---11_-.-------1
40 Segundo(s) +-------I._----e~I_-.-------1
20 Segundo(s)+----__-.~-I.----Ir----11-----;-----1
o Segundo(s) +-=-.-IIIL,--=t--,-----'---r-'---..-= __ ~ .•=-__,__" ...•--~

vr#~ iff&' ~&-~ ~~' ~<$'&' :S-.# .;s.~~
, 0 ~~ ~,,<" ."q ~~ ,<,'"~.# r}~ ~: ~ .,- .# q}

, , ~ {:-' ;:,<" 0<!> ~,v
.,,<5'.,,<5' ~ -<.,"", ~' ~'"

~~ ~'"
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PalmTT

Processador: Texas Instruments 144 Mhz de clock
ResolUl;ao da Tela: 320x320 pixels
Sistema Operacional: Palm OS vS.O
Memoria: 16MB

Resultado Geral dos Testes
Pocketstudio SuperWaba ComparacAo

VOO •Mudar Cores 6 Segundo s 22 S9!lundo 5 266,67%
veo - Criar Ob etas 2 SeQ undo s 17 SeQundo s 75000%
MAT - Fatorial 1 Segundo s 3 Segundo s 20000%
MAT - Numero PI 31 Segundo(s 5 Segundo s -8387%
MAT - Numeros Primos 4 Segundo 5 2 Segundo s ·5000%
MEM - Gravar Arqulvos 5 Segundo s 2 Segundo s -60,00%
MEM - Ler Arauivos a ~~undo{s 1 Segundo s 000%
Tempo Total 49 Segundo s 52 Segundo s 6,12%

35 Segundo(s) r----~-~~----------___,
30 Segundo(s) t----------ji----------1

25 Segundo(s) +----------1

20 Segundo(s) +--111--------1 10 PocketStudio

1-----------1 l_superWaba15 Segundo(s) +--111---111-----1

10 Segundo(s) +--11---111-----1

5 Segundo(s) riO. U.
o Segundo(s) +-L---L,...JIL.I--,..c:::J----.,..J---L,...L--'-r.LJ __~---_I
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PalmZire21

Processador: Texas Intruments 126 MHz de clock
Resolu9iio da Tela: 160x160 pixels
Sistema Operacional: Palm OS 5.2.1
Memoria: 8MB

Resultado Geral dos Testes
PocketStudlo SuperWaba ComparaeAo

VDO - Mudar Cores 1 SeQundo s 10 Segundo(s 900,00%

VDO - Criar Ob'etos 1 Segundo s 23 Segundo s 2200,00%
MAT - Fatorial 1 Segundo s 71 Segundo s 7000,00%

MAT - Numero PI 32 Segundo s 127 Segundo s 29688%
MAT - Numeros Primos 4 Segundo s 68 Segundo s 1600,00%

MEM - Gravar Arquivos 4 Seg!Jndo s 17 Segyndo s 325,00%

MEM - ter Arqulvos 1 S~9.!,Indo s 11 S~9!,Indo s 1000,00%

Tempo Totai 44 Segundo s 327 Segundo 8 643.18%

140 Segundo(s)

r... J I .- .-I --

120 Segundo(s)

100 Segundo(s)

80 Segundo(s)

60 Segundo{s)

40 Segundo(s)

20 Segundo(s)

o Segundo(s)

[JPocketStudio
• SuperWaba
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