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RESUMO
Hoje existem pelo menos quatro importantes plataformas móveis (iPhone,
Android, BlackBerry e Windows Phone). Um problema para os desenvolvedores é
prover versões de suas aplicações para todas essas plataformas. Uma solução ideal
para esse problema é criar e manter uma única aplicação para todas as plataformas.
As ferramentas de desenvolvimento multiplataforma surgiram para tratar essa
questão, permitindo aos desenvolvedores implementarem suas aplicações em um
passo, para um leque de plataformas, evitando um esforço dobrado e aumentando a
produtividade. Porém, pode-se encontrar um número grande de ferramentas de
desenvolvimento multiplataforma. O objetivo desta dissertação é avaliar três dessas
ferramentas. A perspectiva de avaliação é quanto à utilização de APIs nativas do
sistema operacional para acesso aos sensores do dispositivo. A avaliação é
realizada através do

desenvolvimento de uma aplicação cujas funcionalidades

exijam a utilização das APIs que permitem acesso aos seguintes recursos do
dispositivo: acelerômetro, câmera, geolocalizador, bússola, áudio, conexões de rede,
notificações e informações do dispositivo. O processo de desenvolvimento é repetido
três vezes, cada vez em uma ferramenta distinta. São utilizadas as ferramentas
PhoneGap, RhoMobile e MoSync com as quais é desenvolvida uma aplicação para
ser executada nas seguintes plataformas: Android, iOS e Windows Phone. Assim,
observa-se como cada uma dessas ferramentas atende ao desenvolvimento
multiplataforma de aplicações que exigem a interação com APIs nativas dos
diferentes sistemas operacionais.

Palavras-chave: Aplicação móvel; Desenvolvimento multiplataforma; PhoneGap;
RhoMobile; MoSync.

ABSTRACT
A Comparative Analysis of Cross-platform Mobile Development Tools from the
Perspective of Use of Native APIs to Access Hardware

Nowadays, there are at least four important mobile platforms (iPhone, Android,
BlackBerry and Windows Phone). The main challenge for mobile application
developers is to provide their solution across all these platforms. An ideal solution to
this issue is to create and maintain a single application for all platforms. Crossplatform development approaches emerged to address this challenge by allowing
developers to implement their applications in one step for a range of platforms,
avoiding repetition and increasing productivity. This research presents a comparison
among three cross-platform tools from the perspective of accessing the native APIs.
The comparison includes the development of an application for testing functionalities
that require access to native APIs to reach the following features: accelerometer,
camera, geolocation, compass, audio, network connection, notification and device
information. The application is developed in three cross-platform tools, which are
PhoneGap, RhoMobile and MoSync, to run on Android, iOS and Windows Phone.
The purpose is to observe how each tool fulfills the cross-platform development of
applications that require the access to native APIs of different operational systems.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e Motivação
Hoje existem pelo menos quatro importantes plataformas móveis (iPhone,
Android, BlackBerry e Windows Phone), resultantes de uma intensa competição
entre as empresas que dominam esse mercado (Apple, Google, BlackBerry Inc. e
Microsoft). Embora essa competição seja responsável pelo rápido crescimento do
mercado de dispositivos móveis, ela é responsável também pela fragmentação dos
sistemas operacionais móveis.
Cada uma dessas plataformas tem sua própria infraestrutura para o
desenvolvimento de aplicações nativas. Aplicações para Android são desenvolvidas
em Java e, comumente, os desenvolvedores utilizam o Eclipse1 como IDE
(Integrated Development Environment). Já o desenvolvimento para iOS requer a
utilização do Xcode2 como IDE e o uso da linguagem Objective-C. Para Microsoft
Windows Phone, os desenvolvedores utilizam o Visual Studio3 e podem escolher
entre as linguagens C# e C++. Para o BlackBerry OS, sistema operacional mais
antigo da BlackBerry, os desenvolvedores programam em Java com Eclipse, mas
para o novo sistema operacional (BlackBerry 10), os desenvolvedores têm a opção
de programar em C++ ou Qt/QML utilizando o Qt Creator4 como IDE.
Um problema para desenvolvedores é prover versões de suas aplicações
para todas essas plataformas. Prover versões de aplicações nativas para todas
essas plataformas não é muito atraente devido ao custo, à quantidade de recursos e
ao tempo associados com as atividades de desenvolvimento para cada plataforma.
Indo por esse caminho, o desenvolvedor precisa criar e manter versões distintas do
mesmo produto para cada plataforma.
Uma solução ideal para esse problema é criar e manter uma única aplicação
para todas as plataformas. As abordagens de desenvolvimento multiplataforma
surgiram para tratar essa questão, permitindo aos desenvolvedores implementarem
suas aplicações em um passo, para um leque de plataformas, evitando esforço

1

https://www.eclipse.org/ (acessado em 05/05/2015)
https://developer.apple.com/xcode/ (acessado em 05/05/2015)
3
http://www.visualstudio.com/ (acessado em 05/05/2015)
4
https://qt-project.org/ (acessado em 05/05/2015)
2
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dobrado

e

aumentando

a

produtividade

(HEITKÖTTER,

HANSCHKE

e

MAJCHRZAK, 2013). Assim, o esforço de manutenção e o tempo de entrega de
atualizações para várias plataformas podem ser reduzidos com o desenvolvimento
multiplataforma.
Pode-se

encontrar

pelo

menos

quatro

abordagens

distintas

de

desenvolvimento multiplataforma. Como apresentado por Heitkötter, Hanschke e
Majchrzak (2013), uma das abordagens multiplataforma é a Abordagem Web na qual
as aplicações são implementadas com HTML (Hypertext Markup Language), CSS
(Cascading Style Sheets) e JavaScript, e utilizam o browser como ambiente runtime.
Assim, a aplicação web pode ser acessada de forma similar, com browsers, em
todas as plataformas. Outra abordagem apresentada pelos mesmos autores é a
Abordagem Híbrida que combina a tecnologia web com código nativo. O código
fonte de aplicações híbridas utiliza tecnologia similar às aplicações web mas,
adicionalmente, tem acesso, com o uso de APIs (Application Programming
Interfaces), às características específicas de uma plataforma.
Além das abordagens acima, e de acordo com Raj e Tolety (2012), existem
também: a Abordagem de Aplicações Interpretadas e a Abordagem de Compilação
Multiplataforma. Na primeira, o código da aplicação é instalado no dispositivo móvel
e é interpretado em tempo de execução, em diferentes plataformas, dando suporte
ao desenvolvimento de aplicações multiplataforma. Já na segunda abordagem um
compilador converte o código fonte para código nativo. O desenvolvedor pode
escrever o código fonte em uma linguagem de programação comum e o compilador
multiplataforma compila o código fonte em código nativo nas plataformas desejadas.
Está disponível, atualmente, uma série de ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma para dispositivos móveis. Cada ferramenta segue uma abordagem
multiplataforma específica. Portanto, a grande questão que os desenvolvedores
enfrentam, quando se lançam no desenvolvimento multiplataforma de aplicações
para dispositivos móveis, é qual ferramenta adotar. Vários fatores podem ser
considerados na escolha de uma ferramenta como, por exemplo: custo de
desenvolvimento, categoria da aplicação (jogos, mídia, empresariais), requisitos
funcionais e não-funcionais, plataformas alvo, linguagem de desenvolvimento,
ambiente de desenvolvimento e velocidade do processo de desenvolvimento.
Alguns estudos apresentam uma comparação entre algumas dessas
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ferramentas. É o caso de Palmieri, Singh e Cicchetto (2012) que apresentam uma
comparação

entre

quatro

ferramentas

populares

de

desenvolvimento

multiplataforma: RhoMobile5, PhoneGap6, DragonRad7 e MoSync8; de Heitkötter,
Hanschke e Majchrzak (2013) que apresentam uma comparação entre aplicações
web, aplicações desenvolvidas com PhoneGap e Titanium9 e aplicações
desenvolvidas nativamente; e de Dalmasso et al (2013) que comparam aplicações
desenvolvidas com PhoneGap, Titanium e Sencha Touch10 com foco em
desempenho em termos de CPU, uso de memória e consumo de energia.
Entretanto, nenhum deles apresenta um estudo aprofundado sobre a
utilização de APIs nativas para acesso ao hardware. O total controle sobre o
hardware do dispositivo é um dos principais motivos da abordagem de
desenvolvimento nativo ainda ser a abordagem mais utilizada pela comunidade de
desenvolvedores de aplicações móveis. Posto isso, é importante avaliar as
ferramentas multiplataforma sob esse ponto de vista.

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é avaliar três ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma de aplicações móveis: PhoneGap, RhoMobile e MoSync.
A perspectiva de avaliação é quanto ao uso de APIs nativas dos sistemas
operacionais. Para uma aplicação ter acesso aos recursos de hardware do
dispositivo, como a câmera e o acelerômetro, por exemplo, é necessária a utilização
de APIs nativas do sistema operacional. No desenvolvimento multiplataforma, isso
torna-se um desafio. A ferramenta precisa permitir que o desenvolvedor escreva um
único código fonte que acesse APIs distintas dependendo da plataforma em que a
aplicação está sendo executada.
Para

avaliar as ferramentas sob

essa perspectiva,

foi realizado

o

desenvolvimento de uma mesma aplicação nas três ferramentas para atender às
três plataformas: iOS, Android e Window Phone. A aplicação desenvolvida é
5

http://www.motorolasolutions.com/US-EN/RhoMobile+Suite/Rhodes (acessado em 05/05/2015)
http://phonegap.com/ (acessado em 05/05/2015)
7
http://dragonrad.com/ (acessado em 05/05/2015)
8
http://www.mosync.com/ (acessado em 05/05/2015)
9
http://www.appcelerator.com/titanium/ (acessado em 05/05/2015)
10
http://www.sencha.com/products/touch/ (acessado em 05/05/2015)
6
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composta por funcionalidades que exigem o uso de APIs nativas do sistema
operacional. As APIs dentro do escopo de avaliação são as APIs que permitem
acesso aos seguintes recursos do dispositivo: acelerômetro, câmera, geolocalizador,
bússola, áudio, conexões de rede, notificações e informações do dispositivo.
Com isso, pretende-se descobrir se as ferramentas em questão atendem, de
forma satisfatória, ao desenvolvimento de aplicações que fazem uso de recursos
específicos dos dispositivos.

1.3 Contribuições
Muitos

trabalhos

relacionados

que

comparam

ferramentas

de

desenvolvimento multiplataforma podem ser identificados, como, por exemplo,
Dalmasso et al (2013), Huy e Thanh (2012) e Raj e Tolety (2012), além de
Xanthopoulos e Xinogalos (2013), Palmieri et al (2012) e Heitkotter et al (2013).
Todos esses trabalhos tratam de diversos critérios de comparação e apresentam
conclusões

interessantes

quanto

às

ferramentas

de

desenvolvimento

multiplataforma.
Este presente trabalho estende os estudos citados, aprofundando o estudo
comparativo de tais abordagens com base em um critério pouco explorado: a
utilização de APIs nativas para acesso ao hardware e, apresentando como cada
uma das ferramentas atende ao desenvolvimento de aplicações que exigem a
interação com os recursos de hardware dos dispositivos.

1.4 Método de Trabalho
Abaixo, são descritas as fases de pesquisa que foram definidas com o intuito
de organizar as atividades do trabalho.

1.4.1 Fase 1 – Revisão Sistemática
A primeira fase deste trabalho incluiu atividades regulares de estudos e
investigações científicas. Para isso, foi empregada a revisão sistemática como
método de pesquisa.
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Para conduzir a revisão sistemática, foi seguido o processo proposto por
Kitchenham (2004). O processo é composto por três etapas principais, conforme
descrito a seguir:
a) Etapa 1 – Planejamento: inclui a definição dos objetivos da pesquisa e o
protocolo de revisão sistemática. O protocolo é composto por um plano prédeterminado que descreve as questões de pesquisa e como a revisão
sistemática deve ser conduzida;
b) Etapa 2 – Condução: durante essa etapa, estudos primários são
identificados, selecionados, e avaliados de acordo com critérios de inclusão
e exclusão previamente estabelecidos. Para cada estudo selecionado,
dados são extraídos e sintetizados; e
c) Etapa 3 – Relatório: nessa etapa, os dados extraídos são analisados e
apresentados em forma de relatório. As respostas as perguntas da revisão
sistemática são aproveitados na produção do estado da arte e nas seções
posteriores, nas quais são citados estudos relacionados e relevantes para
o tema desta dissertação.
O Apêndice A apresenta todas as etapas da revisão sistemática, desde o
protocolo de pesquisa detalhado até os resultados e conclusões. Porém, é
importante destacar aqui as questões de pesquisa que regem a revisão sistemática.
São elas:
1. Qual a importância e ganho na adoção de uma abordagem multiplataforma
em comparação ao desenvolvimento de aplicações nativas?
2. Quais as principais abordagens de desenvolvimento multiplataforma para
aplicações móveis encontradas na literatura?
3. Quais são as vantagens e desvantagens das diversas abordagens
multiplataforma?
4. Quais são as ferramentas de desenvolvimento multiplataforma e qual
abordagem elas adotam?
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1.4.2 Fase 2 – Desenvolvimento
Após a conclusão da revisão sistemática, a segunda fase deste trabalho foi
concentrada na avaliação das ferramentas de desenvolvimento multiplataforma.
Para isso, as seguintes etapas foram cumpridas:
a) Etapa 1 – Definição do Método de Avaliação: o método de avaliação
utilizado neste trabalho é baseado na Norma ISO/IEC 14598-5. O enfoque
dessa norma é a definição de procedimentos para avaliadores de produtos
de software. A análise examina os produtos construídos com a utilização
das ferramentas multiplataforma como meio de avaliação das próprias
ferramentas.
b) Etapa 2 – Instalação e Configuração: nessa etapa foram montados os
ambientes de desenvolvimento, com a instalação das ferramentas e SDKs
de desenvolvimento multiplataforma; e
c) Etapa 3 – Desenvolvimento: nesta etapa o processo de desenvolvimento é
repetido três vezes, cada vez sendo utilizada uma ferramenta diferente. O
processo de desenvolvimento utilizado é o SCRUM.

1.4.3 Fase 3 – Análise e Conclusão
Na fase final do trabalho, os dados coletados, durante o processo de
desenvolvimento com cada ferramenta, são analisados e comparados, e as
conclusões são apresentadas.

1.5 Organização do Trabalho
Na Seção 2, Revisão Bibliográfica, são apresentados conceitos relacionados
ao desenvolvimento de aplicações móveis, com foco no desenvolvimento
multiplataforma. Também são apresentadas as respostas as questões de pesquisa
da revisão sistemática e, além disso, são apresentados estudos comparativos entre
abordagens de desenvolvimento multiplataforma para aplicações móveis.
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Na

Seção

3,

Ferramentas

de

Desenvolvimento

Multiplataforma,

primeiramente, são apresentados os critérios utilizados na seleção das ferramentas
que serão avaliadas. Na sequência, são descritas as principais características das
ferramentas selecionadas.
A Seção 4, Método de Avaliação, apresenta a descrição do método de
avaliação que foi baseado na Norma ISO/IEC 14598-5. Conforme definido no
método de avaliação, essa seção apresenta também os objetivos da avaliação, o
escopo da avaliação, as medidas a serem aplicadas nos produtos submetidos a
avaliação e os procedimentos de avaliação.
A Seção 5, Condução da Avaliação, faz uma apresentação de características
importantes do desenvolvimento com cada ferramenta. Em seguida, são
apresentados os resultados obtidos com a execução dos procedimentos de
avaliação. Por fim, esta seção apresenta os problemas enfrentados durante o
desenvolvimento.
A Seção 6, Conclusão, apresenta conclusão da pesquisa realizada.
Primeiramente, é apresentada uma análise dos resultados obtidos. Na sequência,
são apresentadas as contribuições da pesquisa e sugestões de trabalhos futuros.

23

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
O mercado fragmentado de smartphones, com pelo menos quatro importantes
diferentes

plataformas (iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry), torna o

desenvolvimento de aplicações móveis um problema para desenvolvedores que
desejam disponibilizar seus produtos para mais de uma plataforma. Técnicas de
desenvolvimento multiplataforma de aplicações móveis surgiram com o intuito de
prover meios de desenvolver suas aplicações de forma mais produtiva.
Esta seção apresenta o resultado da revisão bibliográfica referente às
abordagens

de

desenvolvimento

multiplataforma

para

aplicações

móveis.

Inicialmente, são apresentados os sistemas operacionais e as plataformas de
desenvolvimento de software para dispositivos móveis. Depois, são apresentados
alguns requisitos específicos do desenvolvimento de aplicações móveis. Na
sequência, é apresentada a abordagem de desenvolvimento nativo que é a
abordagem contrária às abordagens de desenvolvimento multiplataforma. E então, é
apresentada uma revisão das abordagens multiplataforma, incluindo as respostas às
questões de pesquisa da revisão sistemática. Por fim, são apresentados outros
estudos comparativos de abordagens de desenvolvimento multiplataforma para
aplicações móveis e a conclusão.

2.2

Sistemas Operacionais Móveis
Nos últimos anos, tem ocorrido uma revolução no campo da mobilidade. O

aparecimento de sistemas operacionais modernos como iOS e Android mudou a
forma como as pessoas usam o smartphone.
Em 2007 e 2008, foram apresentados ao mundo o iOS da Apple e o Android
da Google.
Em junho de 2007, a Apple introduziu o iPhone. Não havia SDK (Software
Development Kit) nem loja virtual de aplicações. Desenvolvimentos para dispositivos
móveis, particularmente em empresas, eram feitos para dispositivos Windows Mobile
ou Palm OS e fornecidos pela empresa para usuários que precisavam deles para
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realizar o seu trabalho. O iPhone chegou ao mercado sem muita atenção dos
círculos de negócio. Ele era apenas outro dispositivo para consumo – uma novidade
mais do que qualquer outra coisa (OLSON, HUNTER, et al., 2012)
Em agosto de 2008, a Google anunciou o Android no mercado. No verão de
2010, havia 80.000 aplicações para essa plataforma no mercado, com 1 bilhão de
downloads. Mas a Apple não estava atrás, com 225.000 aplicações e 5 bilhões de
downloads (OLSON, HUNTER, et al., 2012).
A Microsoft lançou o Windows Phone 7 em outubro de 2010, incluindo o
Windows Phone Marketplace, e o Windows Phone SDK. Em julho de 2011, os
usuários do Windows Phone podiam escolher entre 26.000 aplicações disponíveis
no Marketplace.
Um dos fatores que contribuiu para o sucesso dessas plataformas foi a
criação das chamadas “Lojas de Aplicação” (App Stores). Tanto a Apple quanto a
Google e, posteriormente, a Microsoft criaram lojas virtuais que permitem que
terceiros distribuam suas aplicações e que usuários possam adquirir aplicações de
um lugar centralizado e seguro.
A Tabela 1 apresenta os resultados de um estudo recente realizado pelo IDC
(International Data Corporation). O estudo apresenta as cotas de mercado de
smartphones por sistema operacional e compara os períodos dos segundos
trimestres dos anos de 2011 a 2014.
Tabela 1 – Quotas de Mercado de Smartphones por SO

Fonte: IDC (2014)

Observa-se na Tabela 1 que dispositivos com sistema operacional Android
compõem a maior cota do mercado de smartphones. Além disso, a cota de
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smartphones com Android é muito superior as outras cotas desse mercado formadas
pelo iOS, Windows Phone, BlackBerry e outros.
A Tabela 2 apresenta um outro estudo, publicado pela Gartner, que compara
as cotas de mercado de smartphones por sistema operacional. Os períodos
comparados são o terceiro trimestre de 2013 contra o terceiro trimestre de 2014.
Tabela 2 – Venda Mundial de Smartphones no 3º Trimestre de 2014 (Milhares de Unidades)

Fonte: GARTNER (2014)

O estudo publicado pela Gartner apresenta, além do valor percentual, a
quantidade de unidades em milhares. Com isso, observa-se que mesmo a cota de
mercado representada pelo Windows Phone com 3,0% no terceiro trimestre de 2014
é significativa por representar aproximadamente nove milhões de dispositivos.

2.3

Plataformas de Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis
Uma plataforma de software para uma coleção de dispositivos móveis

compatíveis é definida como a combinação de um sistema operacional com um
conjunto de bibliotecas de desenvolvimento de software, interfaces de programação
de aplicações (APIs), e ferramentas de programação (ZHENG e NI, 2005). O
propósito principal dessas plataformas é prover um ambiente de desenvolvimento
móvel no qual usuários e desenvolvedores possam criar aplicações de forma mais
simples. Algumas características das principais plataformas móveis serão descritas a
seguir.

26

2.3.1 Android
Android é uma plataforma de código aberto, com licença para tal. Essa
plataforma é construída sobre o kernel do Linux, bibliotecas nativas, Android runtime
e um conjunto de aplicações do Android. Ela inclui várias bibliotecas C/C++ como
libc e SSL (Secure Socket Layer). A Figura 1 mostra como a plataforma Android é
distribuída. Aplicações Android são escritas em JAVA e compiladas para o formato
Dalvik Executable (DEX), um código binário personalizado. Cada aplicação executa
seu próprio processo, com sua própria instância da Máquina Virtual Dalvik
(GAVALAS e ECONOMOU, 2011).
Figura 1 - Arquitetura da Plataforma Android

Fonte: Gavalas e Economou (2011)

Google Play11 é a loja de distribuição de aplicações para Android. A
publicação de aplicações na Google Play é feita pela console do desenvolvedor
(Google Play Developer Console). As ferramentas do SDK do Android compilam o

11

https://play.google.com/store?hl=pt_BR (acessado em 05/05/2015)
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código fonte em um APK (Android Package), um arquivo com extensão “.apk”. Um
arquivo APK tem todo o conteúdo de uma aplicação Android e é o arquivo utilizado
para a instalação da aplicação em um dispositivo Android (GOOGLE, 2013).

2.3.2 iOS
O SDK para o iOS disponibiliza as ferramentas e interfaces necessárias para
desenvolver, instalar, testar e executar aplicações nativas. Aplicações nativas são
construídas usando a ferramenta Xcode e a linguagem Objective-C e rodam
diretamente no iOS. Em alto nível, iOS atua como um intermediário entre o hardware
e as aplicações. As aplicações comunicam-se com o hardware por meio de um
conjunto de interfaces de sistema bem definidas que protegem a aplicação das
mudanças de hardware. Essa abstração torna mais fácil codificar aplicações que
funcionam consistentemente em dispositivos com diferentes características de
hardware. A implementação para iOS pode ser vista como um conjunto de camadas,
como mostra a Figura 2. Nas camadas mais baixas do sistema, estão os serviços e
funções com as quais todas as aplicações contam; camadas mais altas contêm
serviços e funções mais sofisticados (APPLE, 2013).
Figura 2 - Camadas do iOS

Fonte: Apple (2013)
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Xcode é o ambiente de desenvolvimento utilizado para criar, testar e depurar
as aplicações para iOS. O Xcode é compostos por várias ferramentas necessárias
para a implementação de aplicações, incluindo o simulador iOS. Durante os testes,
as aplicações podem ser executadas no simulador ou diretamente em um dispositivo
conectado ao desktop.

2.3.3 Windows Phone
A Microsoft disponibiliza um SDK que permite ao desenvolvedor projetar,
compilar, depurar e implantar aplicações para Windows Phone. O SDK para
Windows Phone permite a construção de aplicações usando uma variedade de
linguagens e ferramentas. A aplicação pode ser construída usando XAML
(Extensible Application Markup Language) em conjunto com uma das seguintes
linguagens: C#, VB .Net ou C++ (MICROSOFT, 2014).
Além disso, o SDK disponibiliza o emulador do Windows Phone, uma
aplicação para desktop que emula o dispositivo Windows Phone. O emulador
fornece um ambiente virtual no qual as aplicações podem ser depuradas e testadas
sem o dispositivo físico.

2.3.4 Symbian
Symbian OS foi utilizado por alguns fabricantes de dispositivos móveis como
a Nokia, Ericsson, Sony Ericsson, Siemens e Samsung. Symbian é baseado no
sistema operacional EPOC e era usado, a princípio, por PDAs (Personal Digital
Assistants) desenvolvidos pela Psion. Symbian OS é projetado para dar suporte para
uma variedade de serviços de voz e dados, tais como multimídia e sincronização de
dados. Serviços básicos são fornecidos por um framework12 o qual inclui APIs,
drivers, arquivos de sistema, e uma biblioteca C++ padrão. Na camada superior,
estão os serviços básicos, tais como um conjunto de serviços de comunicação,
serviços multimídia, conectividade com PC, e serviços do sistema operacional. O

12

Entende-se por framework um ambiente de software que fornece funcionalidade particular como parte de uma
plataforma de software para facilitar o desenvolvimento de software. Frameworks podem incluir programas de
suporte ao desenvolvimento, compiladores, bibliotecas de código, conjunto de ferramentas, e APIs que junto
permitem o desenvolvimento de um projeto ou solução de software.
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sistema operacional EPOC utiliza o C++ como linguagem de programação para
implementações do sistema e APIs (ZHENG e NI, 2005).
A Nokia bloqueou a atualização das aplicações para Symbian em sua loja
virtual a meia noite do último dia de 2013. Isso significa que não serão mais
permitidas novas aplicações e nem mesmo atualizações das aplicações já existentes
(LITCHFIELD, 2014).
Com a notícia acima, fica evidente que esse sistema operacional tem pouco
tempo de vida.

2.3.5 BlackBerry 10
BlackBerry 10 é um sistema operacional móvel desenvolvido pela BlackBerry
Inc. (antiga Research In Motion). O primeiro dispositivo BlackBerry foi introduzido em
1999. Desde o primeiro dispositivo, os produtos BlackBerry foram voltados para o
mercado empresarial. Em novembro de 2012, uma nova versão do sistema
operacional, o BlackBerry 10, foi anunciado.
O desenvolvimento para BlackBerry 10 é possível usando o C++ nativo ou o
framework Qt com Cascades para desenvolvimento da interface com o usuário. Qt é
um framework multiplataforma construído em C++. E Cascades é um conjunto de
componentes visuais escritos no topo do framework Qt. Componentes do Cascades
podem ser instanciados do código C++ ou do QML(Qt Modeling Language)
(BLACKBERRY LIMITED, 2014).
Outra alternativa é usar uma combinação de JavaScript e HTML para
desenvolver aplicações BlackBerry WebWorks. O desenvolvedor pode usar as
bibliotecas padrões do JavaScript ou optar por ferramentas e frameworks
especializados no desenvolvimento de aplicações móveis web, como por exemplo,
Sencha Touch. A Figura 3 apresenta as alternativas de desenvolvimento para
BlackBerry.
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Figura 3 - Alternativas de Desenvolvimento para BlackBerry

Fonte: BlackBerry Limited (2014)

2.4

Aplicação Móvel
Uma aplicação móvel é um software de computador móvel desenvolvido para

realizar uma tarefa ou fornecer uma experiência ao usuário. O desenvolvimento de
software

móvel

apresenta

alguns

requisitos

que

não

são

comuns

ao

desenvolvimento de software tradicional, como apresentado por Wasserman (2010):
a) Interação com outras aplicações. A maioria dos dispositivos móveis possui
numerosas aplicações de diferentes fontes. Quando uma nova aplicação é
desenvolvida, ela deve ser capaz de interagir com as outras aplicações
instaladas;
b) Tratamento de sensores. A aplicação deve ser capaz de usar os sensores
do dispositivo móvel para melhorar a experiência do usuário;
c) Famílias de hardware e plataformas de software. A maioria dos sistemas
embarcados executa código personalizado para as propriedades do
dispositivo, mas dispositivos móveis podem ter que executar aplicações
que foram escritas para todos os dispositivos que são atendidos pelo
mesmo sistema operacional, e também para diferentes versões desse
sistema operacional;
d) Interface do usuário. A interface precisa ser amigável e intuitiva para o
usuário. O projeto da interface do usuário precisa considerar limitações do
dispositivo como duração da bateria e capacidade do processador e deve
tirar vantagem dos recursos do dispositivo; e
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e) Consumo de energia. Muitos aspectos da aplicação afetam o gasto de
energia do dispositivo e, consequentemente, o tempo de vida da bateria.
Aplicações móveis fazem uso intensivo da bateria.

2.5

Abordagem de Desenvolvimento Nativo de Aplicações Móveis
Uma aplicação nativa é desenvolvida para rodar no ambiente computacional

(linguagem de máquina e sistema operacional) no qual está sendo executada.
Aplicações nativas são escritas em linguagens de programação compiladas como C
e C++, as quais permitem aos desenvolvedores se aproximar do hardware como
nenhuma outra linguagem (CHEHIMI, COULTON e EDWARDS, 2006). Aplicações
nativas são compiladas para o código de máquina e executadas diretamente pela
plataforma. Aplicações nativas funcionam sem nenhum suporte de CLR(Common
Language Runtime) ou máquina virtual (HUY e THANH, 2012).
Uma aplicação nativa pode ser uma aplicação isolada (stand-alone) rodando
em um dispositivo móvel ou consistir de um componente principal, no dispositivo
móvel, que se comunica com servidores da rede. Para usar aplicações nativas,
usuários devem baixá-las de uma loja de aplicativos e instalá-las em seus aparelhos
(HUY e THANH, 2012).
Na abordagem de desenvolvimento nativo, os desenvolvedores implementam
uma aplicação para uma plataforma específica, utilizando os SDKs e frameworks
disponíveis para a plataforma. A aplicação fica, então, amarrada a uma plataforma
específica. Assim, caso uma aplicação precise ser disponibilizada para mais de uma
plataforma, ela terá que ser desenvolvida separadamente para cada plataforma.
A abordagem de desenvolvimento nativo é o oposto da ideia de abordagens
de desenvolvimento multiplataforma.

2.6 Abordagem Multiplataforma versus Abordagem de Desenvolvimento Nativo
As Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados da revisão sistemática para a
primeira questão de pesquisa, cujo objetivo é identificar as principais vantagens e
desvantagens na adoção de uma abordagem multiplataforma, em comparação com
a abordagem de desenvolvimento de aplicações nativas.
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Tabela 3 – Vantagens e Desvantagens da Abordagem Multiplataforma
Vantagens

Desvantagens

 Redução da necessidade de
conhecimento específico;

 Não provê acesso (ou provê acesso
limitado) a alguns recursos do
dispositivo;

 O aprendizado de linguagens como
HTML e JavaScript, utilizadas em
abordagens multiplataforma, é menos
desafiador do que o aprendizado de
linguagens como Objective C e Java,
utilizadas no desenvolvimento nativo;
 Exige um tipo de conhecimento já
dominado por muitos programadores;
 Redução do número de linhas de código,
pois o código é escrito uma única vez
para várias plataformas;
 Redução do tempo de desenvolvimento e
custo de manutenção;

 Não proporciona aos usuários a mesma
experiência de aplicações nativas;
 Aplicações desenvolvidas com o uso de
abordagens multiplataforma podem
apresentar problemas de performance e
outras limitações se comparadas a
aplicações nativas; e
 Ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma ainda requerem
melhorias, como prover acesso completo
aos recursos do dispositivo, da mesma
forma que ferramentas de
desenvolvimento nativo.

 Redução da necessidade de
conhecimento de APIs, pois com o uso de
ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma não há a necessidade de
conhecer as APIs de cada plataforma,
mas somente as APIs fornecidas pela
ferramenta;
 Maior facilidade de desenvolvimento se
comparado ao desenvolvimento nativo
para cada plataforma; e


Aumento do retorno sobre investimento
(ROI), pois atinge-se uma fatia maior do
mercado com um investimento menor.

Fonte: A autora, reproduzido do Apêndice A – Revisão Sistemática
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Tabela 4 – Vantagens e Desvantagens da Abordagem Nativa
Vantagens

Desvantagens

 Do ponto de vista dos usuários,
aplicações nativas proporcionam uma
experiência13 mais rica;

 Exige esforço e tempo replicado no
desenvolvimento de aplicações para
várias plataformas;

 Melhor performance;

 Exige esforço e tempo replicado na
manutenção de aplicações para várias
plataformas;

 Look and Feel consistente com a
plataforma;
 Acesso total às APIs nativas; e
 Viabilidade a longo prazo, considerando
os frameworks de desenvolvimento, pois
o desenvolvedor pode confiar em
correções e atualizações regulares.

 Requer conhecimento mais específico
no desenvolvimento;
 O custo do desenvolvimento nativo é alto
se comparado ao custo do
desenvolvimento multiplataforma que é
considerado de médio para baixo; e
 Tempo de lançamento no mercado
(time-to-market) é alto comparado as
abordagens multiplataforma.

Fonte: A autora, reproduzido do Apêndice A – Revisão Sistemática

2.7

Abordagens de Desenvolvimento Multiplataforma de Aplicações Móveis
Ao contrário da abordagem de desenvolvimento nativo, abordagens de

desenvolvimento multiplataforma permitem aos desenvolvedores implementarem
uma aplicação, que poderá ser executada em mais de uma plataforma, com um
único código base.
Através da revisão sistemática, verificou-se que não existe uma classificação
padrão para as abordagens de desenvolvimento multiplataforma, pois a classificação
varia um pouco de autor para autor. Mas em vários casos, os autores dão nomes
diferentes para a mesma abordagem.
Apesar de não existir uma classificação padrão para as abordagens de
desenvolvimento multiplataforma, é possível agrupá-las em quatro abordagens
principais. Neste trabalho são estudadas as quatro abordagens mais citadas na

13

De acordo com Xanthopoulos e Xinogalos (2013), o termo experiência do usuário refere-se a experiência em
como usar o dispositivo. Esse é um fator importante porque o usuário deve ser apto a operar a aplicação
imediatamente após a instalação, portanto, ele espera que a aplicação funcione de modo padrão. Por exemplo,
configurações especiais do usuário (como a linguagem padrão) ou a transição da visão retrato para paisagem
deveriam ser tomadas em conta durante a execução.
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literatura e são adotados os seguintes nomes: Abordagem Web, Abordagem Híbrida,
Abordagem Interpretada e Abordagem de Compilação Multiplataforma.
A seguir, são apresentadas as principais características dessas abordagens.

2.7.1 Abordagem Web
Uma aplicação web móvel é projetada para ser executada no browser de um
dispositivo móvel. Tais aplicações são desenvolvidas usando HTML, CSS e
JavaScript. Nessa abordagem, o dispositivo móvel não terá nenhum componente
específico da aplicação instalado. Por ser executada por browser, a aplicação será
independente de plataforma. Além disso, nessa abordagem, algumas operações da
aplicação serão executadas no lado cliente, enquanto que operações críticas são
executadas no servidor (RAJ e TOLETY, 2012).

2.7.2 Abordagem Híbrida
O termo aplicação móvel híbrida (HMA – Hybrid Mobile Application) descreve
uma aplicação criada para rodar em um dispositivo móvel, na qual a lógica é escrita
em JavaScript e os componentes de interface do usuário são definidos utilizando
HTML e CSS. O HTML e o JavaScript associados são inseridos em um invólucro
(wrapper) de código nativo; isso permite que uma aplicação web seja instalada no
dispositivo móvel. O invólucro nativo expõe funções nativas do dispositivo à camada
JavaScript, por meio de um conjunto de plug-ins escritos em linguagem nativa de
uma plataforma particular. Esses plug-ins expõem funções nativas como, por
exemplo: acesso ao calendário do dispositivo, agenda telefônica ou recursos de
hardware como a câmera. Tais funções seriam inacessíveis utilizando-se HTML ou
HTML5 padrão (JARAMILLO, SMART, et al., 2013).
A Figura 4 apresenta a arquitetura geral de aplicações multiplataforma
híbridas.
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Figura 4 – Arquitetura Geral de Aplicações Híbridas

Fonte: Dalmasso et al. (2013)

Um exemplo de uma das ferramentas mais populares para criação de
aplicações móveis híbridas é o PhoneGap (XANTHOPOULOS e XINOGALOS,
2013).

2.7.3 Abordagem de Aplicações Interpretadas
De acordo com Goaer e Waltham (2012), o interpretador faz a ponte entre o
código fonte e as chamadas para funções nativas do sistema operacional. Porém, é
necessário desenvolver um interpretador para cada plataforma móvel. E ele pode ser
instalado como uma máquina virtual, ou ser empacotado com a aplicação que será
distribuída.
A Figura 5 apresenta a arquitetura de aplicações interpretadas.
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Figura 5 – Arquitetura de Aplicações Interpretadas

Fonte: Raj e Tolety (2012)

Appcelerator Titanium Mobile e RhoMobile são exemplos de ferramentas de
desenvolvimento que seguem essa abordagem.

2.7.4 Abordagem de Compilação Multiplataforma
Exemplos de ambientes de desenvolvimento que utilizam essa abordagem
são o Applause14 e o iPhonical15. Ambos utilizam a técnica MDSD (Model-driven
Software Development).
A técnica MDSD baseia-se na descrição do domínio do problema em um
modelo (HEITKÖTTER, MAJCHRZAK e KUCHEN, 2013). Uma linguagem de
modelagem é usada para representar as funcionalidades e comportamento da
aplicação. O processo de geração do código baseia-se no modelo para produzir o
código fonte para as plataformas desejadas. No cenário de desenvolvimento
multiplataforma de aplicações móveis, o desenvolvedor modela sua aplicação em
um alto nível de abstração e então a ferramenta gera aplicações nativas para

14
15

https://github.com/applause/applause (acessado em 05/05/2015)
http://code.google.com/p/iphonical/ (acessado em 05/05/2015)
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diferentes plataformas móveis como iOS e Android

(XANTHOPOULOS e

XINOGALOS, 2013).
Ainda de acordo com Xanthopoulos e Xinogalos (2013), aplicações geradas
com essa abordagem atingem alta performance devido ao código nativo gerado.
Além disso, é possível explorar o código nativo com o intuito de incluir recursos
específicos da plataforma.

2.8 Vantagens e Desvantagens de Cada Abordagem de Desenvolvimento
Multiplataforma
O objetivo da terceira questão de pesquisa da revisão sistemática foi
identificar as vantagens e desvantagens das abordagens identificadas na questão
anterior. A Tabela 5 apresenta os pontos identificados nos dez estudos primários
selecionados.
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Tabela 5 – Vantagens e Desvantagens das Abordagens de Desenvolvimento
Multiplataforma
Abordagem

Vantagens das Aplicações

Web



Distribuição simples. Não
requerem instalação e
atualizações no dispositivo;



As linguagens de
programação são
largamente conhecidas;



Rodam em qualquer
plataforma; e



Contam com um leque
grande de ferramentas de
desenvolvimento .

Híbrida



Funcionam sem conexão
com a internet;



Podem ser distribuídas
através de lojas de
aplicações;



Permitem acesso às APIs
nativas;



Cobrem um leque grande
de plataformas; e



As linguagens de
programação são
largamente conhecidas.

Desvantagens das Aplicações


Dependem de conexão com a
internet;



Não utilizam toda a capacidade
gráfica do dispositivo;



Não apresentam o Look and Feel
nativo;



Não podem ser disponibilizadas
em lojas de aplicações. Usuários
comumente pesquisam por
aplicações em lojas de aplicações.
Uma aplicação que não é
disponibilizada nas lojas de
aplicações, além de não poderem
ser comercializadas por esse
meio, podem ter um impacto
negativo em sua popularidade;



Não permitem o acesso à APIs
nativas;



Maior tempo para carregar
páginas web. Podem apresentar
performance inferior devido à
conexão lenta; e



Custo extra necessário para
carregar páginas web da internet.



Aparência de aplicação web.
Exigem esforço extra de
desenvolvimento para alcançar o
Look and Feel nativo; e



A performance de aplicações
híbridas é inferior a performance
de aplicações nativas, pois sua
execução acontece em um
browser engine.

Fonte: A autora, extraído do Apêndice A – Revisão Sistemática
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Continuação da Tabela 5
Abordagem
Aplicações
Interpretadas

Compilação
Multiplataforma

Vantagens das Aplicações


Permitem acesso às APIs
nativas;



Podem ser distribuídas
através de lojas de
aplicações; e



Apresentam o Look and
Feel de aplicações nativas.



Podem ser distribuídas
através de lojas de
aplicações;



A interface com o usuário
é a que mais se aproxima
de aplicações nativas; e



A performance é a mesma
de uma aplicação nativa.

Desvantagens das Aplicações


Requerem conhecimento mais
especifico no desenvolvimento;
e



Perdem um pouco em
performance devido ao tempo
de interpretação do código.



A interface com o usuário não
pode ser reutilizada, ou seja,
deve-se desenvolver código
específico de interface para
cada plataforma.

Fonte: A autora, extraído do Apêndice A – Revisão Sistemática

2.9 Ferramentas de Desenvolvimento Multiplataforma
A quarta questão de pesquisa visa identificar ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma e sua abordagem de desenvolvimento. A Tabela 6 apresenta as
ferramentas citadas pelos estudos primários e sua classificação.
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Tabela 6 – Ferramentas de Desenvolvimento Multiplataforma
Ferramenta

Web

Híbrida

Adobe Air/Flex
Applause
AppMobi
Canappi
Codename One
Corona
DragonRad
Eqela
IBM Worklight
iPhonical

Aplicações
Interpretadas
x

Compilação
Multiplataforma
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

JMango
JQTouch

JQurey Mobile

x
x

LiveCode
Marmalade

x
x
x
x
x

Mono
MoSync
Neomades
Phonegap
Rhomobile
Sencha Touch
Tabris
Titanium
Xamarin
XMLVM

x
x
x
x
x
x
x

Fonte: A autora, extraído do Apêndice A – Revisão Sistemática

2.10 Estudos Comparativos das Abordagens de Desenvolvimento Multiplataforma
Como primeiro passo, o desenvolvedor precisa identificar o potencial do
desenvolvimento multiplataforma. Depois disso, é necessário identificar a melhor
abordagem e ferramenta para atender suas necessidades.
Vários estudos apresentam análises comparativas de tais abordagens e
ferramentas. Cada um deles apresenta critérios diferentes de avaliação.
Xanthopoulos e Xinogalos (2013) utilizam os seguintes critérios em sua
análise comparativa:
a) Distribuição das aplicações: avalia como é o processo de geração e
distribuição das aplicações para as lojas de aplicativos como a Google Play
e Apple’s ITunes;
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b) Técnicas e linguagens populares: avalia se as aplicações podem ser
criadas utilizando linguagens populares como JavaScript;
c) Hardware e acesso a dados: avalia se as aplicações possuem acesso
limitado, nenhum acesso ou acesso completo aos recursos de hardware e
dados do dispositivo;
d) Interface do usuário: avalia se aplicações dão suporte a componentes
nativos de interface do usuário e aparência nativa; e
e) Eficiência aparente ao usuário: avalia se a aplicação apresenta eficiência
baixa, média ou alta de acordo com a percepção do usuário.
Os autores realizam um estudo de caso no qual é criada uma aplicação para
Android e iOS. Trata-se de uma aplicação capaz de ler RSS (Rich Site Summary)
com o objetivo de exibir notícias de uma determinada fonte.
A Tabela 7 apresentada um resumo dos resultados da comparação.
Tabela 7 - Análise Comparativa das Abordagens de Desenvolvimento Multiplataforma
Web
Híbrida
Interpretada
Compilação
Multiplataforma
Distribuição

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Limitado

Limitado

Limitado

Completo

Simulada

Simulada

Nativa

Nativa

Baixa

Média

Média

Alta

em lojas de
aplicação
Tecnologias
populares
Hardware e
acesso a
dados
Interface do
usuário
Eficiência
percebida
pelo usuário
Fonte: Xanthopoulos e Xinogalos (2013)
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Na conclusão, os autores apresentam a abordagem de compilação
multiplataforma como a abordagem mais promissora. Mas embora essa abordagem
pareça ser a melhor opção, depois da abordagem nativa, eles dizem que não foram
capazes de encontrar uma ferramenta para essa abordagem capaz de construir
aplicações genéricas. As ferramentas analisadas (Applause e iPhonical) permitem
apenas a construção de aplicações orientadas a modelo (model-driven apps). Por
outro lado, as abordagens híbrida e interpretada apresentam ferramentas de
desenvolvimento capazes de criar aplicações genéricas. E entre essas duas últimas,
se a aparência nativa é um requisito, então, a opção pela abordagem interpretada é
a melhor alternativa. Aplicações híbridas podem simular componentes nativos da
interface do usuário usando bibliotecas (como o JQuery16). Porém, um esforço extra
é requerido.
Quanto ao critério que mais interessa a esta dissertação, a utilização de APIs
nativas para acesso a recursos de hardware, o estudo apresenta somente a
conclusão de que as abordagens Web, Híbrida e Interpretada apresentam acesso
limitado ao hardware e que a abordagem de compilação multiplataforma apresenta
acesso completo. Porém, essa conclusão não é suficiente para um desenvolvedor
tomar a decisão se uma determinada ferramenta multiplataforma o atenderia sob
esse aspecto. Para isso, é necessário ir além e detalhar, para uma determinada
ferramenta multiplataforma, os recursos de hardware que podem ser acessados
através do código multiplataforma e como a ferramenta faz uso das APIs nativas de
cada plataforma para viabilizar tal acesso.
Palmieri et al (2012) apresentam uma comparação entre quatro ferramentas
que eles julgam ser muito populares no desenvolvimento multiplataforma. São elas:
RhoMobile, PhoneGap, DragonRad e MoSync. A comparação dá-se sob os
seguintes aspectos:
a) Sistemas operacionais atendidos pela ferramenta;
b) Licença de uso da ferramenta;
c) Linguagens de programação adotadas pela ferramenta;
d) Acessibilidade a APIs nativas;

16

http://jquery.com/ (acessado em 05/05/2015)
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e) Arquitetura fornecida para o processo de desenvolvimento da aplicação; e
f) IDEs disponíveis para o desenvolvimento das aplicações.
A Tabela 8 apresenta os resultados da comparação de forma resumida.
Tabela 8 - Comparação por Características de Desenvolvimento
SOs

Linguagens

atendidos
RhoMobile

Acessibilidade

IDE

Licença

Código

a APIs nativas

Android,

HTML,

BlackBerry,

HTML5,

iOS, Symbian,

CSS,

Windows

JavaScript

JavaScript

Arquitetura

aberto
RhoStudio,

MIT

RhoHub

Comercial

e

Sim

Local, Web

IDE

Apache

Sim

Local, Web

Comercial

Não

Translate

IDE

GPL2

Sim

Local, Web

baseado no

Comercial

Mobile,
Windows
Phone
PhoneGap

Android,

HTML,

BlackBerry,

HTML5,

JavaScript

do SO (Ex:

nativo

iOS, Symbian,

CSS, CSS3,

Eclipse,

WebOS,

JavaScript

Xcode)

2.0

Windows
Phone
DragonRad

Android,

D&D

N.A.

DragonRad

BlackBerry,

Designer

iOS, Symbian,
Windows
Mobile
MoSync

Android,

HTML,

JavaScript,

BlackBerry,

HTML5,

C++

iOS, Symbian,

CSS,

Windows

JavaScript,

Mobile,

C, C++

C,

e

Eclipse

JavaME

Fonte: Palmieri et al (2012)

Segundo esses autores, o desenvolvimento com DragonRad é baseado em
D&D (Drag and Drop), o que o torna mais fácil e deixa o ambiente de
desenvolvimento mais amigável para o usuário. O desenvolvimento com RhoMobile,
PhoneGap e Mosync é baseado em linguagens web. DragonRad utiliza APIs escritas
em sua linguagem para prover uma interface com APIs nativas. Já as outras
ferramentas usam APIs do JavaScript para prover uma interface com APIs nativas.
Um dos problemas apresentados pelos autores, nesse sentido, é que para cada
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atualização feita em um dos sistemas operacionais atendidos, o fornecedor deve
atualizar a ferramenta.
Para os autores, a ferramenta RhoMobile tem uma grande vantagem em
relação às outras ferramentas por dar suporte ao padrão MVC (Model, View,
Controller), o qual é muito popular e conveniente para o desenvolvimento de
aplicações. O PhoneGap oferece a versatilidade de permitir que os desenvolvedores
escolham o IDE com que desejam trabalhar. Mosync é a ferramenta que dá suporte
ao maior número de APIs usando JavaScript e C/C++, e disponibiliza o maior
número de linguagens de programação. E, finalmente, o DragonRad, na avaliação
dos autores, é a ferramenta que apresenta mais diferenças em quase todos os
aspectos avaliados, tais como: linguagem de programação, arquitetura, modo de
acesso à APIs nativas, além de ser a única ferramenta que não é de código aberto.
Heitkotter et al (2013) apresentam uma comparação entre três abordagens:
web, híbrida e interpretada. Para representar as abordagens híbrida e interpretada
eles optaram por avaliar as ferramentas PhoneGap e Titanium, respectivamente.
Os critérios utilizados são separados em duas categorias. A primeira
categoria, chamada Perspectiva de Infraestrutura, incluí critérios como: licença,
plataformas atendidas, acesso ao hardware, aparência da aplicação, performance
da aplicação e distribuição. A segunda categoria, chamada Perspectiva de
Desenvolvimento, inclui os critérios: ambiente de desenvolvimento, interface do
usuário, facilidade de desenvolvimento, facilidade de manutenção, reusabilidade do
código, velocidade e custo do desenvolvimento.
Em linhas gerais, eles concluem que aplicações web são de desenvolvimento
rápido e fácil. As maiores desvantagens dessa abordagem são não prover acesso
ao hardware e a aplicação final fica com uma aparência de aplicação web e não com
a aparência nativa da plataforma. Aplicações web podem ser facilmente acessadas
por suas URLs, mas não podem ser distribuídas em lojas de aplicações, o que pode
representar uma desvantagem para o desenvolvedor que deseja criar aplicações
comerciais.
O PhoneGap é baseado em tecnologia web e assim o desenvolvimento com
essa ferramenta é pouco mais complicado comparado ao desenvolvimento de
aplicações web puras. Mas, como consequência, a aparência da aplicação também
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é a de uma aplicação web. Quanto ao uso de APIs nativas para acesso ao
hardware, os autores dizem que o PhoneGap fornece acesso às características
específicas das principais plataformas, mas não detalham quais. Além disso, citam
que o acesso às funcionalidades mais sofisticadas como o leitor de código de barras,
pode ser adicionado com o uso de plug-ins.
A principal vantagem apresentada para o Titanium é que as aplicações
resultantes possuem uma aparência de aplicações nativas. Porém, limitações de
performance podem afetar a experiência do usuário de forma negativa. Além disso, o
Titanium atende apenas ao iOS e ao Android, e desenvolver aplicações com essa
ferramenta requer um largo conhecimento específico desse ambiente o que, somado
à necessidade de programação de componentes de interface do usuário, diminui a
velocidade de desenvolvimento. Quanto ao uso de APIs nativas, os autores citam
somente que o Titanium é comparável ao PhoneGap, sem dar maiores detalhes.

2.11 Conclusão
Os estudos relacionados apresentados no item anterior foram selecionados
com base no seguinte critério: o estudo aborda o critério de comparação selecionado
para este trabalho, o uso de APIs nativas para acesso ao hardware. Muitos trabalhos
relacionados

que

comparam

algumas

ferramentas

de

desenvolvimento

multiplataforma podem ser identificados. Porém, quando se busca por trabalhos que
lidam com o critério de comparação proposto neste trabalho, o número de trabalhos
relacionados é reduzido consideravelmente. Os trabalhos encontrados e citados
anteriormente não exploram esse critério de forma completa, pois suas avaliações
abordam também muitos outros critérios.
Além disso, todos os estudos avaliados concluem de alguma forma que não
existe melhor abordagem de desenvolvimento multiplataforma que deveria ser
escolhida para aplicações móveis, em geral. Selecionar uma abordagem de
desenvolvimento multiplataforma e uma ferramenta é uma função que deve
considerar vários fatores, os quais são relacionados aos critérios selecionados para
análise comparativa. Por exemplo, ao desenvolver uma aplicação móvel para qual a
distribuição por lojas de aplicações não é um requisito, acesso ao hardware não é
necessário e o tempo para o projeto é curto, a abordagem web deve ser considerada
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a melhor opção. Porém, se a distribuição por lojas de aplicação é um requisito, as
outras abordagens devem ser consideradas e outros requisitos devem ser avaliados
para que a ferramenta mais apropriada seja selecionada.
Este trabalho pretende avaliar as ferramentas selecionadas sob um único
aspecto, o uso de APIs nativas dos sistemas operacionais. Assim, colaborar na
tomada de decisão, quanto à melhor ferramenta, entre as três selecionadas, quando
o acesso a recursos específicos de hardware são requisitos da aplicação.
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3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO MULTIPLATAFORMA

3.1 Introdução
Este estudo inclui uma avaliação de três ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma: PhoneGap, RhoMobile e MoSync. Nesta seção, são apresentados
os critérios utilizados na seleção das ferramentas, assim como a lista de todas as
ferramentas consideradas e suas principais características. Em seguida, é
apresentada uma descrição mais completa de cada uma das três ferramentas
selecionadas, contemplando uma breve apresentação, os requisitos de ambiente, as
linguagens de programação e a descrição de como as aplicações são geradas para
cada plataforma.

3.2 Critérios para Seleção das Ferramentas
A seleção das ferramentas para este estudo foi feita com base nos seguintes
critérios:
a) Considerou-se ferramentas que pudessem gerar aplicações para, pelo
menos, Android, iOS e Windows Phone;
b) As ferramentas deveriam apresentar licença de uso não comercial;
c) As ferramentas deveriam ser produtos bem consolidados e já utilizados por
comunidades de desenvolvedores. Deveriam também apresentar exemplos
de aplicações, disponibilizadas em lojas de aplicações, que foram
construídas por meio da ferramenta; e
d) O número máximo de ferramentas selecionadas deveria ser três para que o
estudo fosse viável considerando o esforço de desenvolvimento.
A Tabela 9 apresenta a lista completa de ferramentas multiplataforma
avaliadas com base nos critérios acima, e algumas de suas características.
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Tabela 9 – Ferramentas de Desenvolvimento Multiplataforma

Fonte: Elaborado pela autora
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Como se pode observar na Tabela 9, muitas ferramentas ainda não incluem a
plataforma Windows Phone. É o caso de Adobe AIR, DragonRad, iPhonical,
LiveCode, Tabris e Titanium. Porém, todas dão suporte a Android e iOS.
A Tabela 10 destaca as ferramentas que atendem aos três primeiros critérios
de seleção.
Tabela 10 – Ferramentas e Critérios de Seleção

Ferramenta Atende iOS,
Android e
WP?
Adobe AIR
Não
Applause
Sim
Codename
Sim
One
DragonRAD
Não
iPhonical
Não
LiveCode
Não
Marmalade
Sim
MonoTouch
Sim
MoSync
Sim

Licença de
uso não
comercial?
Sim
Sim
Não

Produto
consolidado?

Atende aos três
primeiros
critérios

Sim
Não
Não

Não
Sim
Não
Não
Não
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

NeoMAD
PhoneGap

Sim
Sim

Não
Sim

Sim
Sim

RhoMobile

Sim

Sim

Sim

Sencha
Touch
Tabris
Titanium

Sim

Sim

Sim

Não
Não

Não
Sim

Sim
Sim

Fonte: Elaborado pela autora

Considerando o primeiro critério de seleção, dentre as ferramentas avaliadas,
nove ferramentas atendem a esse critério: Applause, Codename One, Marmalade,
MonoTouch, NeoMAD, MoSync, PhoneGap, RhoMobile e Sencha Touch. Porém,
dentre essas, apenas cinco apresentam licença não comercial: Applause, MoSync,
PhoneGap, RhoMobile e Sencha Touch. O Applause é uma iniciativa pessoal e não
disponibiliza suporte ao desenvolvedor e nem uma boa documentação. Por esses
motivos, não foi considerado um produto consolidado. O Sencha Touch puro permite
o desenvolvimento de aplicações web apenas. Ele permite a utilização das
bibliotecas do Apache Cordova para acesso aos sensores do dispositivo. Porém, o
Apache Cordova é também utilizado pelo PhoneGap que adota a abordagem
híbrida. Assim, optou-se pelo PhoneGap ao invés do Sencha Touch. Além do
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PhoneGap, as duas outras opções restantes são o RhoMobile e MoSync. Essas três
ferramentas adotam abordagens diferentes, são ferramentas bem consolidadas, com
bastante documentação e apresentam vários exemplos de aplicações desenvolvidas
com elas. Assim, julga-se serem três bons exemplos de ferramentas de
desenvolvimento multiplataforma para serem utilizadas na avaliação.

3.3 PhoneGap
PhoneGap é um conjunto de ferramentas, de código aberto, criado pela Nitobi
Solutions (atualmente parte da Adobe), que possibilita a criação de aplicações
móveis para múltiplas plataformas utilizando-se o mesmo código.
De acordo com McWherter e Gowell (2012), o PhoneGap foi primeiramente
apresentado no evento San Francisco iPhone Dev Camp em agosto de 2008. iOS
estava começando a se tornar uma plataforma popular, mas a curva de aprendizado
de Objective-C não era atrativa para muitos desenvolvedores. O PhoneGap foi
introduzido então como uma alternativa para que os desenvolvedores pudessem
desenvolver aplicações para iOS utilizando HTML/CSS/JavaScript, linguagens já
populares.
Com o crescimento da popularidade da ferramenta, em outubro de 2008, a
Nitobi incluiu suporte para Android e BlackBerry. Em setembro de 2009, a Apple
aprovou o uso do PhoneGap no desenvolvimento de aplicações que seriam
disponibilizadas em sua loja de aplicativos. Atualmente, o PhoneGap atende ao
desenvolvimento para as seguintes plataformas: Amazon Fire OS, Android,
BlackBerry 10, FireFox OS, iOS, Ubuntu, Windows Phone 7 e 8, Windows 8 e Tizen.

3.3.1 Ambiente de Desenvolvimento para PhoneGap
O desenvolvimento com PhoneGap é centralizado no uso da ferramenta
Cordova CLI (Command-Line Interface). Apache Cordova é um framework de
desenvolvimento móvel, de código aberto. Aplicações desenvolvidas com esse
framework confiam em um arquivo “config.xml” que contém informações sobre a
aplicação e parâmetros importantes para seu funcionamento. A aplicação em si é
implementada como uma página web, nomeada “index.html” por padrão. Essa
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página deve referenciar CSS, JavaScript, imagens, arquivos de mídia, ou outros
recursos necessários.
Apesar de aplicações PhoneGap serem criadas utilizando-se HTML, CSS e
JavaScript, é necessário ter os ambientes e SDKs nativos, instalados, para cada
plataforma para a qual se deseja desenvolver. Portanto, para desenvolver para iOS
com PhoneGap é necessário ter um Mac com o ambiente xCode instalado.
A Tabela 11 apresenta os requisitos de ambiente para realização da avaliação
do PhoneGap quanto ao desenvolvimento para iPhone, Android e Windows Phone.
Tabela 11 – Requisitos de Ambiente de Desenvolvimento para PhoneGap

Plataforma alvo

Plataforma de

IDE

SDKs

Desenvolvimento
iPhone

Mac OS

xCode

iOS SDK

Android

Mac OS ou

Eclipse

Android SDK

Visual Studio

Windows Phone

Windows
Windows Phone

Windows

SDK
Fonte: Elaborado pela autora

Recentemente, foi lançado o Adobe PhoneGap Build, uma ferramenta que
permite que as aplicações sejam geradas na nuvem, o que eliminaria a necessidade
dos

desenvolvedores

manterem

SDKs

nativos

em

seus

ambientes

de

desenvolvimento. Porém, para esse estudo, optou-se por instalar os SDKs nativos e
gerar as aplicações localmente. O objetivo é entender melhor como as aplicações
são geradas para cada plataforma.

3.3.2 Abordagem Multiplataforma do PhoneGap
De acordo com Adobe Systems Inc. (2014), as aplicações desenvolvidas com
PhoneGap executam dentro de invólucros específicos para cada plataforma, e
contam com uma camada de APIs responsável por prover acesso aos sensores dos
dispositivos, a dados, e ao estado da rede.
O Cordova CLI, primeiramente, copia um conjunto comum de arquivos da
aplicação web para os subdiretórios criados para cada plataforma. Em seguida,
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fazem-se as alterações necessárias na configuração para cada plataforma. Por fim,
executa os scripts para gerar o código HTML binário das aplicações para cada
plataforma.
Esse tipo de abordagem multiplataforma é classificada por vários autores,
como já mencionado anteriormente, como abordagem híbrida. Isso se dá ao fato de
misturar o código de uma aplicação web com código nativo.
A Figura 6 ilustra a arquitetura de uma aplicação criada com a ferramenta
PhoneGap.
Figura 6 – Arquitetura da Aplicação PhoneGap

Fonte: Shield (2014)

A ferramenta PhoneGap permite que a aplicação interaja com recursos
específicos da plataforma com o uso de plugins.
De acordo com ADOBE SYSTEMS INC, um plugin é um componente de
software que permite ao Cordova webview se comunicar com as APIs nativas da
plataforma na qual a aplicação está sendo executada. Os plugins permitem acesso
às funcionalidades do dispositivo e da plataforma que não são possíveis de serem
acessadas por aplicações web puras. Os plugins englobam uma interface JavaScript
junto com bibliotecas de código nativo para cada plataforma suportada. Ou seja, os
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plugins escondem as várias implementações de código nativo, para atender às
várias plataformas, atrás de uma interface JavaScript.
Além disso, os plugins para PhoneGap são desenvolvidos com o uso das
APIs Cordova. Apache Cordova é um projeto de código aberto e com licença de uso
livre.

3.4 RhoMobile
RhoMobile Suite

é um conjunto de ferramentas de código aberto

desenvolvido pela Motorola Solutions Inc. no MIT (Massachusetts Institute of
Tecnology). Esse conjunto de ferramentas foi desenvolvido com o intuito de permitir
a construção de aplicações nativas, rapidamente, para os principais sistemas
operacionais móveis. Aplicações móveis desenvolvidas com o RhoMobile devem
usar o padrão MVC. As linguagens utilizadas para o desenvolvimento da interface
são HTML, CSS e JavaScript. Já a camada de lógica de negócio é desenvolvida em
Ruby (PALMIERI, SINGH e CICCHETTI, 2012).

3.4.1 Ambiente de Desenvolvimento para RhoMobile
De acordo com Motorola (2014), o RhoMobile Suite é composto pelas
seguintes ferramentas:
a) RhoStudio: é um plug-in para o Eclipse que permite programar, depurar
e testar as aplicações móveis multiplataforma. Roda tanto em Windows
PC quanto em Mac e inclui o RhoSimulator (simulador customizado para
RhoMobile);
b) Rhodes: é uma biblioteca de APIs disponível para aplicações RhoMobile.
Essa biblioteca pode ser acessada pelas interfaces JavaScript e Ruby e
permite aos desenvolvedores acessarem recursos do dispositivo.
Rhodes

é

um

software

livre

e

de

código

aberto,

portanto

desenvolvedores podem contribuir para o projeto;
c) RhoElements: é uma biblioteca de APIs adicional otimizada e
customizada para executar em dispositivos da Motorola;
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d) RhoConnect: é uma aplicação servidora que permite a conexão da
aplicação móvel com várias fontes de dados, entre elas bancos de
dados e serviços web; e
e) RhoRub: é uma plataforma que roda na nuvem e integra com o
RhoStudio para empacotar a aplicação para várias plataformas sem a
necessidade de instalar SDKs localmente.
O RhoMobile, assim como o PhoneGap, também requer a instalação do
ambiente e SDKs nativos de cada plataforma, caso seja desejável o empacotamento
das aplicações localmente.

3.4.2 Abordagem Multiplataforma do RhoMobile
Os códigos HTML e Ruby são compilados para Ruby 1.9 bytecode.

As

aplicações são, então, acompanhadas pela máquina virtual Ruby, que irá executar o
bytecode.
Assim, essa ferramenta adota a abordagem de aplicações interpretadas.
Nesse tipo de abordagem, as aplicações são distribuídas em conjunto com uma
máquina virtual ou CLR específico para cada plataforma.
A Figura 7 ilustra a abordagem multiplataforma usada pelo RhoMobile
Figura 7 – Abordagem Multiplataforma do RhoMobile

Fonte: Elaborado pela autora
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3.5 MoSync
O MoSync SDK é um framework de desenvolvimento multiplataforma que
permite aos desenvolvedores usarem C/C++ ou HTML5/JavaScript ou uma
combinação de ambos.
O MoSync SDK oferece suporte para a linguagem C/C++ juntamente com um
ambiente de desenvolvimento conhecido pela maioria dos desenvolvedores. Isso se
dá pelo fato de sua IDE ser baseada no Eclipse, contendo configurações e plugins
pré-definidos específicos do framework MoSync.

3.5.1 Ambiente de Desenvolvimento para MoSync
Além da instalação do MoSync SDK é necessário instalar os ambientes e
SDKs nativos para iOS e Windows Phone.
Para empacotamento das aplicações para distribuição, existe uma ferramenta
chamada MoSync Packager. Ao ser executada, essa ferramenta produz um
executável ou um projeto que precisa ser finalizado em outra ferramenta, como
mostra a Figura 8.
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Figura 8 – Diagrama de Empacotamento de Aplicações pelo MoSync Packager

Fonte: MoSync AB (2013)

Os passos representados pelos números na Figura 8 são explicados abaixo:
1) O código fonte pode ser escrito somente em HTML/JavaScript ou somente
em C/C++, ou ainda como uma mistura dessas linguagens, dependendo
da necessidade;
2) O MoSync Packager é invocado pelo MoSync IDE para cada plataforma
alvo. E a saída do MoSync Packager é uma das descritas nos passos 3, 4
e 5;
3) No passo 3 o MoSync Packager gera pacotes de instalação caso a
plataforma alvo seja uma das seguintes: Android; JavaME; Moblin;
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Symbian; Blackberry; ou Windows Mobile. Todos esses pacotes podem
ser enviados diretamente para o dispositivo e instalado de forma normal;
4) No passo 4 o MoSync Packager gera um projeto para Visual Studio caso a
plataforma alvo seja o Windows Phone. Esse projeto precisa ser
compilado no Microsoft Visual Studio para criar um pacote de instalação
para um dispositivo Windows Phone; e
5) No passo 4 o MoSync Packager gera um projeto para Apple Xcode. Esse
projeto precisa ser compilado pelo Xcode para criar um pacote de
instalação para um dispositivo iOS.

3.5.2 Abordagem Multiplataforma do MoSync
De acordo com Palmieri, Singh e Cicchetto (2012), a forma como MoSync dá
suporte a várias plataformas é diferente de qualquer outra ferramenta. O framework
MoSync utiliza o GCC (GNU Compiler Collection) para compilar a aplicação para
uma linguagem intermediária, MoSync bytecode. Além disso, a abordagem adotada
pelo MoSync é baseada em três cores:
a) VM Core: máquina virtual que carrega, interpreta e executa o MoSync
bytecode diretamente. Esse tipo de core é utilizado para plataformas como
Android e Java ME;
b) Recompiler Core: esse core carrega o MoSync bytecode e recompila em
código nativo para a plataforma em questão. O código de máquina gerado
é então executado. Esse tipo de core é utilizado para plataformas
Windows Mobile, Windows Phone e Symbian; e
c) Generated Core: esse último core não interpreta e nem recompila o
MoSync bytecode, ao invés disso, ele é gerado junto com a aplicação e
contém código nativo.
Assim, o MoSync mostra-se diferente de qualquer outra ferramenta por adotar
dois tipos de abordagem multiplataforma: interpretação em alguns casos e
compilação em outros.
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3.6 Conclusão
Existem

várias

ferramentas

disponíveis

para

o

desenvolvimento

multiplataforma de aplicações móveis. Contudo, no contexto deste trabalho, não é
possível realizar uma avaliação de todas elas devido ao tempo de aprendizado
necessário e também ao tempo de desenvolvimento da aplicação em cada
ferramenta. Assim, optou-se por selecionar três ferramentas para que o tempo da
avaliação fosse viável dentro do cronograma do trabalho.
Quinze ferramentas foram consideradas e a seleção foi realizada com base
em critérios pré-definidos. Dois importantes critérios são: a ferramenta deve dar
suporte às plataformas Android, iOS e Windows Phone; e as ferramentas
selecionadas devem apresentar licença de uso não comercial. Os outros dois
critérios são: as ferramentas devem ser produtos bem consolidados e já utilizados
por comunidades de desenvolvedores; e o número máximo de ferramentas
selecionadas deveria ser três. Com base nesses quatro critérios , selecionou-se as
três ferramentas para a avaliação: PhoneGap, RhoMobile e MoSync.
A próxima seção apresenta a especificação do método de avaliação, incluindo
a definição do escopo de avaliação, medidas de avaliação e projeto de avaliação.
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4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO

4.1 Introdução
O método de avaliação utilizado neste trabalho é baseado na Norma ISO/IEC
14598-5. Utilizou-se como referência a norma em vigor disponibilizada pela ABNT
como ABNT NBR ISO/IEC 14598-5. O enfoque dessa norma é a definição de
procedimentos para avaliadores de produtos de software.
A análise examina os produtos construídos com a utilização das ferramentas
multiplataforma como meio de avaliação das próprias ferramentas.

4.2 Norma NBR ISO/IEC 14598-5
A NBR ISO/IEC 14598 consiste nas seguintes partes, sob o título geral
“Tecnologia de Informação – Avaliação de Produto de Software”:
Parte 1 – Visão geral;
Parte 2 – Planejamento e gestão;
Parte 3 – Processo para desenvolvedores;
Parte 4 – Processo para adquirentes;
Parte 5 – Processo para avaliadores;
Parte 6 - Documentação de módulos de avaliação.
A parte 5 da NBR ISO/IEC 14598 fornece requisitos e recomendações para a
implementação prática da avaliação de produtos de software. O processo de
avaliação proposto pode ser usado para avaliar produtos já existentes ou produtos
intermediários (em desenvolvimento). Pode ser utilizada por avaliadores de
laboratório, fornecedores de software, compradores de software, usuários e
entidades certificadoras, cada qual com o seu objetivo.
De acordo com a Norma NBR ISO/IEC 14598-5, as características esperadas
do processo de avaliação são:
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a) Repetitividade: convém que avaliações repetitivas do mesmo produto, com
a mesma especificação de avaliação, pelo mesmo avaliador, produzam
resultados que possam ser aceitos como idênticos;
b) Reprodutibilidade: convém que avaliações do mesmo produto, com a
mesma especificação de avaliação, por avaliadores diferentes, produzam
resultados que possam ser aceitos como idênticos;
c) Imparcialidade: convém que a avaliação não seja tendenciosa com relação
a algum resultado particular; e
d) Objetividade: convém que os resultados das avaliações sejam baseados
em fatos, isto é, desprovidos de sentimentos ou opiniões do avaliador.
O processo de avaliação proposto pela Norma inclui cinco atividades:
a) Análise de requisitos da avaliação: fase na qual se deve descrever os
objetivos da avaliação;
b) Especificação da avaliação: aqui deve-se definir o escopo da avaliação e
as medidas a serem executadas no produto submetido à avaliação. O
nível de detalhes na especificação da avaliação deveria ser tal que, na sua
base, a avaliação seja repetível e reprodutível;
c) Projeto da avaliação: no qual se deve documentar os procedimentos a
serem usados pelo avaliador para executar as medidas especificadas na
fase anterior. O avaliador deve produzir um plano de avaliação, que
descreve os recursos necessários para executar a avaliação especificada,
assim como a distribuição desses recursos nas várias ações a serem
executadas;
d) Execução da avaliação: nessa fase deve-se obter resultados da execução
de ações para medir e verificar o produto de software de acordo com os
requisitos de avaliação, como especificado na especificação da avaliação
e como planejado no plano de avaliação; e
e) Conclusão da avaliação: na qual se deve finalizar o relatório de avaliação
e disponibilizar os dados resultantes da mesma.
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4.3 Avaliação
4.3.1 Objetivos da Avaliação
O objetivo imediato é avaliar os produtos de software obtidos com as três
ferramentas de desenvolvimento selecionadas para este estudo, com o objetivo
maior de comparar as próprias ferramentas.
Os produtos de software avaliados são versões distintas de uma mesma
aplicação. Os produtos se distinguem por dois fatores: pela ferramenta com a qual
foram desenvolvidos e pela plataforma na qual executam. O objetivo maior é avaliar
as ferramentas de desenvolvimento multiplataforma quanto ao desenvolvimento de
aplicações que exigem o uso de APIs nativas do sistema operacional para acessar
recursos específicos do dispositivo. Para isso, os produtos avaliados serão
compostos por um conjunto de funcionalidades que exigem o uso de tais APIs.

4.3.2 Escopo da Avaliação
O

escopo

inclui

a

avaliação

das

ferramentas

de

desenvolvimento

multiplataforma PhoneGap, RhoMobile e MoSync quanto ao desenvolvimento de
aplicações que fazem uso de APIs nativas da plataforma alvo.
As plataformas alvo dentro do escopo são: iOS 8.2, Android 4.4.2 e Windows
Phone 8.
As APIs dentro do escopo de avaliação são as APIs que permitem acesso aos
seguintes recursos do dispositivo:


Acelerômetro;



Câmera;



Geolocalizador;



Bússola;



Áudio;



Conexões de Rede;



Notificação; e
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Informações do Dispositivo.

Foi selecionado um conjunto representativo de recursos comuns a todas as
plataformas. Assim, com base nesse conjunto, é possível desenvolver uma
aplicação com a certeza de que suas funcionalidades são atendidas nas três
plataformas alvo.
O escopo de avaliação abrange a avaliação dos produtos gerados com as
ferramentas, além das próprias ferramentas. A avaliação dos produtos está centrada
na característica de qualidade Adequação Funcional e nas subcaracterísticas
Integridade Funcional e Precisão Funcional. Para avaliação das ferramentas, foi
usada a característica Usabilidade incluindo as subcaracterísticas Inteligibilidade e
Apreensibilidade. As características de qualidade foram selecionadas da Norma
ISO/IEC-25010. Outras características de qualidade definidas por essa norma estão
fora do escopo de avaliação. São elas: desempenho/eficiência, compatibilidade,
confiabilidade, segurança, manutenabilidade e portabilidade.

4.3.3 Medidas da Avaliação
Os critérios de avaliação são divididos em dois grupos: grupo de critérios que
avaliam o desenvolvimento em cada uma das ferramentas; e grupo de critérios que
avaliam os produtos gerados com o uso das ferramentas.
Os dois grupos de critérios apresentam métricas que medem características
de qualidade definidas na Norma ISO/IEC-25010.
A Norma ISO/IEC-25010 define oito características de qualidade subdivididas
em subcaracterísticas, que descrevem, com um mínimo de sobreposição, a
qualidade de software. Tais características são aplicáveis a qualquer tipo de
software. A Tabela 12 mostra o quadro de características de qualidade definido pela
Norma ISO/IEC-25010.
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Tabela 12 – Quadro de Características de Qualidade para Avaliação de Software
Característica
de Qualidade
Adequação
Funcional

Eficiência /
Desempenho

Subcaracterísticas

Pergunta chave para a subcaracterística

Integridade
Funcional
Precisão Funcional

Atende as necessidades do usuário?

Pertinência
Funcional
Tempo

Facilita as tarefas do usuário?

Recursos
Capacidade

Compatibilidade

Coexistência
Interoperabilidade

Usabilidade

Inteligibilidade
Apreensibilidade
Operacionalidade
Proteção contra erro
Estética da Interface
do Usuário
Acessibilidade

Confiabilidade

Maturidade
Disponibilidade
Tolerância a Falhas
Recuperabilidade
Confidencialidade

Segurança

Integridade
Não repúdio

Manutenibilidade

Portabilidade

Responsabilização
Autenticação
Modularidade
Reusabilidade
Analisabilidade
Modificabilidade
Testabilidade
Adaptabilidade
Capacidade para
ser instalado
Capacidade para
substituir

Fonte: Norma ISO/IEC 25010

Fornece resultados corretos e precisos?

O tempo de processamento e resposta atende
aos requisitos?
Quanto recurso usa?
Durante quanto tempo?
Os limites máximos de parâmetros, como o
tamanho do banco de dados e número de
usuários simultâneos, atendem aos requisitos?
É eficiente ao realizar suas funções em
ambientes compartilhados?
Dois ou mais sistemas especificados podem
trocar e usar informações?
É fácil de entender o conceito e aplicação?
É fácil aprender a usar?
É fácil operar e controlar?
Protege os usuários de cometer erros?
A interface é agradável e gratificante para o
usuário?
Pode ser usado por pessoas com a mais ampla
gama de características, incluindo idade,
deficiência e outras?
Com que frequência apresenta falhas?
Está disponível para uso quando necessário?
Ocorrendo falhas, como ele reage?
É capaz de recuperar dados em caso de falha?
Garante que os dados sejam acessíveis somente
às pessoas autorizadas?
Impede modificação de dados não autorizada?
Ações e eventos podem ser provados sem
contestação?
Garante a origem dos dados?
Garante a identidade?
É composto por componentes discretos?
Pode ser usado em mais de um sistema, ou
reaproveitado na construção de outro software?
É fácil de diagnosticar falhas?
É fácil modificar e adaptar?
É fácil testar quando se faz alterações?
É fácil adaptar a outros ambientes?
É fácil instalar em outros ambientes?
É fácil usar para substituir outro?
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Conforme mencionado no escopo da avaliação, a característica de qualidade
selecionada, para a avaliação dos produtos, foi Adequação Funcional incluindo as
subcaracterísticas Integridade Funcional e Precisão Funcional. Como o objetivo do
trabalho é verificar se as ferramentas multiplataforma permitem o desenvolvimento
de

determinadas

funcionalidades,

e

que

essas

funcionalidades

executam

corretamente nas três plataformas alvo, então a medição da Adequação Funcional
incluindo as subcaracterísticas selecionadas são consideradas suficientes para o
propósito deste trabalho, pois tal nível de qualidade é atingido quando as
funcionalidades do software atendem ao que foi solicitado em seus requisitos. Além
disso, foi selecionada a característica Usabilidade e as subcaracterísticas
Inteligibilidade e Apreensibilidade a serem aplicadas nas ferramentas

durante o

desenvolvimento da aplicação nas três plataformas.

4.3.3.1

Medidas Aplicadas na Avaliação do Desenvolvimento

Os seguintes critérios foram utilizados na avaliação do desenvolvimento de
cada funcionalidade da aplicação:
1. Código multiplataforma: este critério visa avaliar se o código fonte escrito é
multiplataforma, ou seja, o desenvolvedor não precisa escrever trechos de
código específicos para uma determinada plataforma;
2. Documentação: este critério, junto com o critério seguinte, visam avaliar a
usabilidade das ferramentas, já que documentação e exemplos de código
fonte são dois artefatos importantes para acelerar a curva de aprendizado.
A ferramenta que fornece uma documentação completa e adequada
apresenta inteligibilidade, ou seja, é fácil entender seu conceito e sua
aplicação. A ferramenta deve disponibilizar documentação a respeito do
recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento da funcionalidade. Por
exemplo, ao desenvolver uma funcionalidade que exija o uso da câmera
do dispositivo, o desenvolvedor deve ser capaz de encontrar a
documentação necessária sobre o uso da câmera; e
3. Exemplo de código fonte: uma das subcaracterísticas da usabilidade é a
apreensibilidade. A presença dessa subcaracterística significa que é fácil
aprender a usar a ferramenta. No aprendizado de uma ferramenta de
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desenvolvimento, a existência de exemplos de código fonte é essencial
para facilitar o aprendizado. Para atender a esse critério, a ferramenta
deve fornecer exemplos de código fonte ilustrando o uso do recurso que
deve ser utilizado no desenvolvimento da funcionalidade.
Durante a avaliação do desenvolvimento, o avaliador deve preencher o
checklist apresentado na Tabela 13, para cada funcionalidade desenvolvida.
Procurou-se definir um checklist com sentenças objetivas e que envolvam apenas
um único critério. As sentenças são proposições lógicas sobre um atributo a ser
conferido na avaliação. A cada sentença deve ser atribuído um valor lógico: V, para
as proposições verdadeiras; e F, para as proposições falsas.
A escala de pontuação utilizada é (0,1), nos quais 0 (característica ausente) aponta
para o pior resultado possível, enquanto1 (característica presente) aponta para o
melhor.
Tabela 13 – Checklist de Avaliação do Desenvolvimento

Critério

Sentença

Resposta Pontuação

Código

O código foi escrito sem trechos de [ ] V

Multiplataforma

código

específicos

para

uma

1

[]F

0

disponibiliza [ ] V

1

determinada plataforma.
Documentação

A

ferramenta

documentação a respeito do recurso

[]F

0

Exemplo de

A ferramenta fornece exemplos de [ ] V

1

Código Fonte

código fonte a respeito do uso do

que

deve

ser

utilizado

no

desenvolvimento da funcionalidade.

recurso que deve ser utilizado no
desenvolvimento da funcionalidade.
Fonte: Elaborado pela autora

[]F

0
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4.3.3.2

Medidas Aplicadas na Avaliação dos Produtos

Durante a avaliação dos produtos, o avaliador deve preencher o checklist
apresentado na Tabela 14.
Tabela 14 – Checklist de Avaliação das Funcionalidades do Produto

Critério

Sentença

Integridade Atende ao
Funcional

requisito do

iOS

Android

WP8

Resp.

Pont.

Resp.

Pont.

Resp.

Pont.

[]V

1

[]V

1

[]V

1

[]F

0

[]F

0

[]F

0

[]V

1

[]V

1

[]V

1

[]F

0

[]F

0

[]F

0

usuário.
Precisão

Apresenta

Funcional

resultados
corretos.

Fonte: Elaborado pela autora

A precisão funcional de cada funcionalidade deve ser verificada conforme
especificado na Tabela 15.

67

Tabela 15 – Formas de Verificação da Precisão Funcional

Funcionalidade

Precisão Funcional

Acelerômetro

A precisão funcional na leitura das coordenadas x, y e z
deve ser verificada através da comparação da leitura em
dois celulares e entre aplicações desenvolvidas em
ferramentas diferentes.

GPS

A latitude e longitude apresentadas como resultado da
leitura

do

GPS

devem

ser

verificadas

no

site

http://www.itouchmap.com/latlong.html que fornece a
latitude e longitude por endereço.
Bússola

A leitura da bússola deve ser comparada com a leitura
através do aplicativo bússola nativo do iPhone.

Rede

O estado e o tipo de conexão de rede deve ser
verificado no próprio dispositivo.

Informações do

As informações do dispositivo devem ser verificadas nas

Dispositivo

configurações do dispositivo.

Câmera

A imagem capturada deve corresponder ao que foi
visualizado na tela no momento da captura.

Áudio

O áudio executado deve corresponder à música
selecionada.

Vibração

O tempo de vibração deve corresponder ao tempo
configurado.

Fonte: Elaborado pela autora

4.3.4 Projeto da Avaliação
A avaliação das ferramentas multiplataforma compreende o desenvolvimento
de uma mesma aplicação nas três ferramentas. As funcionalidades da aplicação são
definidas para atender ao escopo de APIs que deseja-se utilizar conforme
apresentado no escopo da avaliação.
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O processo de desenvolvimento adotado na avaliação é o SCRUM e as
funcionalidades da aplicação são especificadas em formato de histórias.
Por se tratar de desenvolvimento multiplataforma, ao final de cada Sprint
obtêm-se três versões da aplicação, uma versão para cada plataforma dentro do
escopo. O processo de desenvolvimento é repetido em cada uma das três
ferramentas. A complexidade do desenvolvimento pode ser maior em uma
ferramenta do que em outra. Por esse motivo, foram adotados Sprints de curta
duração, para que fosse possível verificar melhor as dificuldades enfrentadas
durante o processo de desenvolvimento.
As histórias foram definidas respeitando o formato ilustrado na Figura 9. A
história é definida em três partes. Na primeira parte da história define-se quem
precisa da funcionalidade, na segunda parte define-se o que precisa, e na terceira
parte define-se o motivo pelo qual a funcionalidade está sendo solicitada.
Figura 9 – Formato das Histórias

Fonte: Elaborado pela autora

Por se tratar de uma aplicação que servirá exclusivamente para a avaliação
de ferramentas multiplataforma, o “quem precisa” será representado sempre pela
função de pesquisadora.
A Tabela 16 apresenta o Product Backlog.
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Tabela 16 – Product Backlog

#

Histórias

1

Como

pesquisadora,

eu

quero

visualizar

as

mudanças

das

coordenadas x, y, z ao movimentar o celular, para testar a integração
da aplicação com o acelerômetro do celular.
2

Como pesquisadora, eu quero tirar uma foto, para testar a integração
da aplicação com a câmera do celular.

3

Como pesquisadora, eu quero consultar a latitude e longitude da minha
localização atual, para testar a integração da aplicação com o GPS do
celular.

4

Como pesquisadora, eu quero consultar as coordenadas da direção
norte, para testar a integração da aplicação com a bússola do celular.

5

Como pesquisadora, eu quero tocar um arquivo de áudio, para testar a
integração da aplicação com o áudio do celular.

6

Como pesquisadora, eu quero consultar se o dispositivo está
conectado e o tipo de conexão, para testar a integração da aplicação
com os dispositivos de rede.

7

Como pesquisadora, eu quero disparar a vibração do celular, para
testar a integração da aplicação com a API de notificação.

8

Como pesquisadora, eu quero consultar plataforma e versão do
sistema operacional do dispositivo móvel, para testar a integração da
aplicação com a API Device.

Fonte: Elaborado pela autora

O procedimento de avaliação, descrito a seguir, deve ser repetido para cada
história do Product Backlog, em cada uma das três ferramentas de desenvolvimento:
1. Verificar se existe documentação relacionada à utilização do recurso
exigido pela história, na ferramenta em análise;
2. Verificar se existe exemplo de código fonte;
3. Desenvolver funcionalidade conforme especificado na história;
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4. Testar funcionalidade nas três plataformas. A precisão funcional de cada
funcionalidade deve ser verificada conforme especificado na Tabela 15; e
5. Preencher os checklists de avaliação.

4.3.5 Recursos Necessários para a Avaliação
Conforme os requisitos apresentados pelas ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma, para esta avaliação são necessários dois computadores: um com
sistema operacional Windows 8 ou superior; e outro com sistema operacional OS X
10.9.3 ou superior.
É possível testar muitas das funcionalidades de uma aplicação utilizando-se
os emuladores para iOS, Android e Windows Phone. Porém, é necessário um
dispositivo real para um teste completo, principalmente quando a aplicação faz uso
de recursos de hardware do dispositivo. Assim, a avaliação requer o uso de três
dispositivos móveis. Os dispositivos selecionados para a avaliação e algumas de
suas características estão descritos na Tabela 17. Os requisitos mínimos para
seleção dos dispositivos são dois: o dispositivo deve incluir todos os sensores
listados no escopo da avaliação; e o sistema operacional deve estar atualizado com
a última versão disponível.
Os modelos dos dispositivos utilizados nos testes não influenciam os resultados
desde que atendam aos dois requisitos mínimos mencionados no parágrafo anterior. A
característica de qualidade, Adequação Funcional, só será impactada pelo dispositivo
utilizado nos testes se alguma API nativa do sistema operacional estiver desatualizada ou se
o dispositivo não possuir o recurso de hardware exigido pela funcionalidade.
Tabela 17 – Dispositivos Móveis

Plataforma

Modelo

Sistema Operacional

iPhone

Apple iPhone 4S

iOS 8.2

Android

Samsung Galaxy Ace

Android 4.4.2

Windows Phone

Nokia Lumia 730

Windows Phone 8

Fonte: Elaborado pela autora
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4.4 Conclusão
O método de avaliação apresentado nesta seção foi baseado na Norma
ISO/IEC 14598-5. Foram apresentados: os objetivos da avaliação, conforme etapa
de análise de requisitos da avaliação; o escopo da avaliação e as medidas a serem
executadas no produto submetido a avaliação, conforme etapa de especificação da
avaliação; e os procedimentos de avaliação, conforme etapa de projeto da
avaliação.
A próxima seção apresenta os resultados alcançados durante a execução dos
procedimentos de avaliação em cada uma das ferramentas.
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5 CONDUÇÃO DA AVALIAÇÃO

5.1 Introdução
Esta seção traz, primeiramente, uma apresentação de características
importantes do desenvolvimento com cada ferramenta. Em seguida, são
apresentados os resultados obtidos com a execução dos procedimentos de
avaliação. Por fim, esta seção apresenta os problemas enfrentados durante o
desenvolvimento.

5.2 Apresentação
5.2.1 PhoneGap
A ferramenta PhoneGap permite que a aplicação interaja com recursos
específicos da plataforma com o uso de plugins.
No site da ferramenta é disponibilizado uma biblioteca de mais de 500 plugins
que estão disponíveis para download e podem ser utilizados pelos desenvolvedores.
O site é um meio da comunidade de desenvolvedores compartilharem seus plugins.
Qualquer desenvolvedor pode colaborar e disponibilizar seu plugin para outros
desenvolvedores. Dentre os mais de 500 plugins, apenas 19 são fornecidos e
mantidos pela Apache Cordova. A Tabela 18 apresenta a lista de plugins
disponibilizados pela Apache Cordova.

73

Tabela 18 – Plugins Disponibilizados pela Aphache Cordova
Plugin
org.apache.cordova.battery-status
org.apache.cordova.camera
org.apache.cordova.console
org.apache.cordova.contacts
org.apache.cordova.device
org.apache.cordova.device-motion
org.apache.cordova.device-orientation
org.apache.cordova.dialogs
org.apache.cordova.file
org.apache.cordova.file-transfer

Descrição
Monitora o estado da bateria dos dispositivos.
Captura imagens com a câmera dos dispositivos.
Adiciona funcionalidade a função console.log().
Trabalha com a base de contatos do dispositivo.
Acessa informação específica do dispositivo.
Permite a leitura do acelerômetro.
Obtém a leitura da bússola.
Exibe notificações visuais.
Acesso ao sistema de arquivos.
Baixa e carrega arquivos da/na rede.
Obtém informação sobre a localização do
org.apache.cordova.geolocation
dispositivo.
Acessa e configura: local, linguagem e fuso
org.apache.cordova.globalization
horário do dispositivo.
Exibe conteúdo de urls.
org.apache.cordova.inappbrowser
Grava e toca arquivos de áudio.
org.apache.cordova.media
Acessa recursos de captura de imagem, áudio e
org.apache.cordova.media-capture
vídeo.
org.apache.cordova.network-information Checa informações da conexão de rede.
Apresenta ou esconde a tela de inicio.
org.apache.cordova.splashscreen
Controla a exibição da barra de estado.
org.apache.cordova.statusbar
Controla a vibração do dispositivo.
org.apache.cordova.vibration
Fonte: ADOBE SYSTEMS INC

A aplicação desenvolvida para avaliação da ferramenta PhoneGap foi
desenvolvida com o uso de plugins listados na Tabela 18. Não se fez uso de plugins
disponibilizados por terceiros. Apesar da comunidade de desenvolvedores poder
contar com essa facilidade, a Apache Cordova não se responsabiliza pela qualidade
dos plugins disponibilizados por terceiros. Assim, considerou-se parte integrante da
framework PhoneGap apenas os plugins disponibilizados e mantidos pela Apache
Cordova.
A Figura 10 apresenta as imagens da tela inicial da aplicação desenvolvida
com PhoneGap sendo executada nas plataformas Android, iOS e Windows Phone,
respectivamente.
As evidências dos testes, da aplicação desenvolvida com PhoneGap,
realizados nas três plataformas são apresentadas no Apêndice B junto com os
checklists de avaliação.
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Figura 10 – Imagens da Aplicação Desenvolvida com PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora

5.2.2 RhoMobile
A ferramenta RhoMobile fornece duas bibliotecas de APIs para acesso aos
recursos específicos das plataformas. As bibliotecas são denominadas Rhodes e
RhoElements.
A biblioteca Rhodes provê acesso via interface JavaScript e Ruby e permite
aos desenvolvedores acessarem recursos do dispositivo como câmera e
geolocalizador.

Essa

biblioteca

apresenta

licença

de

código

aberto

e

desenvolvedores podem contribuir em seu projeto.
A biblioteca RhoElements é uma biblioteca adicional customizada para rodar
em dispositivos da Motorola. Ela também provê acesso via linguagens de
programação JavaScript e Ruby e permite aos desenvolvedores acessarem outros
recursos, além dos fornecidos pela biblioteca Rhodes, como, por exemplo, o leitor de
código de barras. O uso dessa biblioteca requer licença comercial.
A Tabela 19 apresenta a lista de APIs fornecidas pela biblioteca Rhodes que
não requer licença de uso e a lista de APIs fornecidas pela biblioteca RhoElements
que requer licença para uso em produção.
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Para a aplicação desenvolvida na avaliação fez-se uso apenas da biblioteca
Rhodes. Todas as funcionalidades foram atendidas pelas APIs disponibilizadas por
essa biblioteca.
Tabela 19 – Listas de APIs das Bibliotecas Rhodes e RhoElements

Fonte: Motorola Solutions Inc
A Figura 11 apresenta as imagens da tela inicial da aplicação desenvolvida
com RhoMobile sendo executada nas plataformas Android, iOS e Windows Phone 8,
respectivamente.
As evidências dos testes, da aplicação desenvolvida com Rhomobile,
realizados nas três plataformas são apresentadas no Apêndice C junto com os
checklists de avaliação.
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Figura 11 – Imagens da Aplicação Desenvolvida com RhoMobile

Fonte: Elaborado pela autora

5.3.3 MoSync
Uma característica da ferramenta MoSync que ficou evidente apenas durante
o desenvolvimento foi que essa ferramenta, assim com PhoneGap, também faz uso
das APIs Cordova.
A ferramenta MoSync fornece uma biblioteca chamada Wormhole. Trata-se
de uma interface JavaScript que encapsula as APIs Cordova. Nesse caso, a
abordagem de desenvolvimento multiplataforma da MoSync é idêntica à abordagem
utilizada pela ferramenta PhoneGap. E as interfaces JavaScript disponibilizadas
pelas duas ferramentas são compatíveis, o que permite a migração do código fonte
de uma ferramenta para outra sem grandes modificações.
Vale lembrar que a ferramenta MoSync permite, também, que as aplicações
sejam escritas em C\C++ e, nesse caso, ela adota outra abordagem multiplataforma.
A Figura 12 apresenta as imagens da tela inicial da aplicação desenvolvida
com MoSync sendo executada nas plataformas Android e iOS, respectivamente.
Verificou-se que a ferramenta MoSync ainda não atende a plataforma
Windows Phone 8; no momento do experimento ela atendia apenas ao
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desenvolvimento para Windows Phone 7. Portanto, não foi possível gerar uma
aplicação para a plataforma Windows Phone 8.
As evidências dos testes, da aplicação desenvolvida com MoSync, realizados
nas duas plataformas Android e iOS são apresentadas no Apêndice D junto com os
checklist de avaliação.
Figura 12 – Imagens da Aplicação Desenvolvida com MoSync

Fonte: Elaborado pela autora

5.3 Resultados
5.3.1 PhoneGap
A Tabela 20 apresenta o resumo dos resultados da avaliação da ferramenta
PhoneGap.
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Tabela 20 – Resumo dos Resultados da Avaliação da Ferramenta PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora

A ferramenta PhoneGap apresentou nota máxima nos critérios relacionados
ao desenvolvimento. A ferramenta apresenta, em seu site, uma documentação clara
e completa quanto à utilização dos plugins para acesso aos recursos do dispositivo.
Além disso, junto com a documentação são apresentados exemplos de código fonte
que deixam clara ao desenvolvedor a melhor forma de implementação. Todo o
código fonte escrito para o desenvolvimento da aplicação com a ferramenta
PhoneGap foi baseado nos exemplos de código fonte fornecidos junto com a
documentação. Assim, minimizou-se a chance de erro de implementação.
Todo o código fonte foi considerado multiplataforma, pois não houve a
necessidade de se desenvolver trechos de código específicos para uma
determinada plataforma.
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As funcionalidades câmera, geolocalizador, bússola, rede, notificação e
informações do dispositivos executaram de forma adequada e correta em todas as
três plataformas.
A aplicação apresentou problemas com as seguintes funcionalidades:
a) Acelerômetro: a versão da aplicação para Windows Phone 8 apresentou
erro na leitura do acelerômetro;
b) Áudio: a funcionalidade de áudio funcionou apenas para a plataforma
Android.
Com isso, a ferramenta PhoneGap atingiu a nota máxima de 24 pontos nos
critérios relacionados ao desenvolvimento. Foi atingida a nota máxima de 16 pontos
na avaliação do produto na plataforma Android, nota de 14 pontos na avaliação do
produto na plataforma iOS, e 12 pontos na avaliação do produto na plataforma
Windows Phone 8. PhoneGap atingiu nota final de 66 pontos de um total de 72
pontos.

5.3.2 RhoMobile
A Tabela 21 apresenta o resumo dos resultados da avaliação da ferramenta
RhoMobile.
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Tabela 21 – Resumo dos Resultados da Avaliação da Ferramenta RhoMobile

Fonte: Elaborado pela autora

A ferramenta RhoMobile apresentou nota de 21 pontos nos critérios
relacionados ao desenvolvimento. A Motorola Solutions Inc disponibiliza um site para
desenvolvedores onde é possível encontrar toda a documentação sobre a
ferramenta RhoMobile, incluindo exemplos de código fonte. Porém, a ferramenta
perdeu pontos por não dar suporte para acesso à bússola dos dispositivos.
Na plataforma Android o produto foi avaliado com nota 14. O produto não
recebeu nota máxima nessa plataforma, pois não foi possível desenvolver a
funcionalidade que requer o uso da bússola. Nenhuma das duas bibliotecas de APIs
da ferramenta fornece API para a acesso à bússola dos dispositivos.
Na plataforma iOS o produto foi avaliado com a mesma nota do Android, 14
pontos, também pela falta de suporte a bússola.
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Já na plataforma Windows Phone 8, o produto foi avaliado com nota 4. A
versão da aplicação gerada para Windows Phone 8 apresentou falha nas seguintes
funcionalidades: acelerômetro, câmera, geolocalizador, bússola, áudio e notificação.
Pode-se confirmar, através da documentação das APIs da biblioteca Rhodes, que o
acesso a tais recursos ainda não é disponibilizado para a plataforma Windows
Phone 8.
A nota final para a ferramenta RhoMobile foi 53 de um total de 72 pontos.

5.3.3 MoSync
A Tabela 22 apresenta o resumo dos resultados da avaliação da ferramenta
MoSync.

82

Tabela 22 – Resumo dos Resultados da Avaliação da Ferramenta MoSync

Fonte: Elaborado pela autora

Os produtos desenvolvidos com a ferramenta MoSync nas plataformas
Android e iOS receberam a mesma nota 14 por

não disponibilizar suporte ao

recurso de áudio. Porém, todas as outras funcionalidades foram executadas com
sucesso nessas duas plataformas.
A nota final para a ferramenta MoSync foi 49 de um total de 72 pontos.

5.4 Problemas Enfrentados
O esforço de instalação e configuração dos ambientes de desenvolvimento
não é pequeno. No caso da ferramenta PhoneGap, por exemplo, o passo-a-passo
de instalação inclui instruções de execução do utilitário npm do Node.js. A execução
desse utilitário requer a utilização do terminal de comandos tanto no OS X quanto no
Windows. O desenvolvedor que não estiver habituado à execução de linhas de
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comando e à configuração de variáveis de ambiente, tanto no OS X quanto no
Windows, precisará de ajuda extra em outras fontes, pois os guias de instalação das
ferramentas presumem que quem irá realizar a instalação detém esse tipo de
conhecimento. E quanto maior o número de plataformas móveis para as quais
deseja-se desenvolver, maior o esforço, pois após a instalação da ferramenta ainda
é necessário instalar e configurar os SDKs nativos de cada plataforma alvo.
Algumas ferramentas já apresentam alternativa à instalação local de SDKs
nativos. A Adobe PhoneGap Build, por exemplo, é uma ferramenta que permite que
as aplicações sejam geradas na nuvem, eliminando a necessidade dos
desenvolvedores manterem SDKs nativos em seus ambientes de desenvolvimento.
E a RhoRub é uma plataforma que roda na nuvem e integra com o RhoStudio para
empacotar a aplicação para várias plataformas, sem a necessidade de instalar SDKs
localmente.
Vale lembrar, também, que o desenvolvedor deve lidar com dois ambientes
de desenvolvimento: um instalado e configurado no Mac OS; e outro no Windows.
Além disso, os projetos no Mac OS e no Windows devem ser mantidos sempre
sincronizados.
Outro problema enfrentado foi na depuração (debugging) da aplicação. A
exemplo da aplicação desenvolvida neste estudo, que exige uma interação muito
grande com o hardware do dispositivo, a realização de testes no próprio dispositivo é
essencial. Porém, ocorreram problemas quando foi necessária a depuração da
aplicação no dispositivo. Na ferramenta RhoMobile, a depuração do código Ruby só
é possível no RhoSimulator, não sendo possível depurar no dispositivo e nem em
simuladores nativos. A ferramenta PhoneGap, não disponibiliza nem mesmo um
IDE, o desenvolvedor deve contar com IDEs nativos. Assim, a depuração de
aplicações PhoneGap no dispositivo é possível, mas exige um esforço de
configuração e deve-se contar com ferramentas de terceiros. Para depuração no iOS
sugere-se o uso do Xcode para depurar a parte do código nativo da aplicação, e o
Web Inspector do Safari17 para depurar o código da webview e o código JavaScript.
Para depuração no Android, recomenda-se o Chrome Remote Debugging18. E

17
18

https://developer.apple.com/safari/tools/ (acessado em 05/05/2015)
https://developer.chrome.com/devtools/docs/remote-debugging (acessado em 05/05/2015)
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recomenda-se o uso da ferramenta WEINRE19 (WEb INspector REmote) para
depuração no Windows Phone e outras plataformas nas quais a depuração remota
não é nativa, como, por exemplo, BlackBerry. Já o IDE MoSync permite a depuração
do código JavaScript nos dispositivos iOS e Android.
O tempo de desenvolvimento na ferramenta RhoMobile foi um pouco maior,
pois envolveu o aprendizado de uma outra linguagem além do JavaScript, o Ruby.

5.5 Conclusão
Esta seção apresentou, para cada ferramenta, os resultados obtidos na
avaliação.
A próxima seção apresenta uma análise dos resultados obtidos e as
conclusões do trabalho.

19

http://people.apache.org/~pmuellr/weinre-docs/latest/ (acessado em 05/05/2015)
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6 CONCLUSÃO

6.1 Introdução
Esta seção tem o objetivo de apresentar a conclusão da pesquisa realizada.
Primeiramente, é apresentada uma análise dos resultados obtidos. Na sequência,
são apresentadas as contribuições da pesquisa e sugestões de trabalhos futuros.

6.2 Análise dos Resultados
De acordo com os resultados da avaliação, a ferramenta que apresentou
melhor resultado foi a ferramenta PhoneGap com 66 pontos. A ferramenta
RhoMobile ficou em segundo lugar com 53 pontos, e a ferramenta MoSync em
terceiro com 49 pontos.
A grande diferença na pontuação das ferramentas está na cobertura de APIs
nativas do sistema operacional Windows Phone 8. A ferramenta RhoMobile
apresentou uma pontuação menor que a ferramenta PhoneGap por fornecer pouca
cobertura de APIs do Windows Phone 8. O produto gerado na ferramenta RhoMobile
para a plataforma Windows Phone 8 apresentou falha em seis das oito
funcionalidades da aplicação. Já a ferramenta MoSync não fornece nenhum suporte
ao desenvolvimento de aplicações para Windows Phone 8.
A ferramenta MoSync fornece suporte ao desenvolvimento para Windows
Phone 7, porém, ainda não evoluiu para o Windows Phone 8. Essa última versão do
sistema operacional Windows Phone recebeu grandes alterações no núcleo. As
diferenças entre as versões 7.5 e 8 do sistema operacional são tantas que os
dispositivos que rodam a versão 7.5 não puderam ser atualizados para a versão 8.
Além disso, no que se refere ao desenvolvimento de aplicações, o Windows Phone 8
apresenta um conjunto de novas APIs. Portanto, para que a ferramenta MoSync
passe a fornecer suporte ao Windows Phone 8 é necessário um esforço que ainda
não foi executado.
Um ponto importante a ser considerado na escolha de uma ferramenta de
desenvolvimento é a confiança de que o provedor de tal ferramenta irá mantê-la
sempre atualizada. Os dispositivos móveis estão evoluindo rapidamente em termos
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de hardware, plataformas móveis e SDKs. As atualizações são lançadas em um
ritmo que é difícil de acompanhar. Um provedor de uma ferramenta que se propõe a
construir aplicações para plataformas móveis, deve ter o compromisso de manter tal
ferramenta sempre atualizada. Esse é o grande desafio dos provedores de
ferramentas de desenvolvimento multiplataforma, mantê-las atualizadas de acordo
com as últimas atualizações de todas as plataformas.
A ferramenta MoSync aparece como um exemplo de ferramenta que não
acompanhou a evolução de uma importante plataforma, o Windows Phone. Por esse
motivo atingiu o pior resultado na avaliação.
De acordo com a VISION MOBILE (2013), o uso de ferramentas
multiplataforma é popular entre desenvolvedores iOS, enquanto que o uso por
desenvolvedores Windows Phone é muito menor, presumidamente pela histórica
falta de suporte a essa plataforma por fornecedores de ferramentas multiplataforma.
Se a plataforma Windows Phone 8 for retirada da avaliação e forem
consideradas apenas as plataformas iOS e Android pode-se dizer que as três
ferramentas se equiparam. A ferramenta PhoneGap ainda fica a frente com 54
pontos, mas as outras duas ferramentas ainda podem ser consideradas, com 49
pontos cada. Portanto, se o objetivo do desenvolvedor for apenas as plataformas
iOS e Android ele pode considerar as três ferramentas. Mas, se o desenvolvedor
deseja uma ferramenta multiplataforma que atenda satisfatoriamente as três
principais plataformas móveis, sob o aspecto da utilização de APIs nativas, ele deve
considerar a ferramenta PhoneGap.
Conclui-se, também, que uma das grandes vantagens da abordagem de
desenvolvimento nativo é a viabilidade a longo prazo. Os frameworks de
desenvolvimento nativo são projetos casados com os sistemas operacionais, ou
seja, a atualização do SDK nativo é disponibilizada ao mesmo tempo em que uma
nova versão do sistema operacional é lançada. Assim, o desenvolvedor tem acesso
imediato a novos recursos do sistema operacional como, por exemplo, a novas APIs
que permitem o acesso a novos recursos de hardware dos dispositivos.

Já os

frameworks de desenvolvimento multiplataforma dependem da disponibilização do
SDK nativo atualizado para então iniciar seu projeto de atualização para permitir ao
desenvolvedor o uso de novos recursos. E como pode-se verificar, em muitos casos
isso não é feito. Apesar de, na maioria dos casos, o próprio desenvolvedor poder
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gerar as interfaces que fazem uso do SDK nativo como, por exemplo, no caso da
ferramenta PhoneGap que permite que o desenvolvedor desenvolva seus próprios
plugins, isso exige um maior esforço de desenvolvimento o que acaba ferindo uma
das vantagens do desenvolvimento multiplataforma.

6.3 Contribuições da Pesquisa
Uma contribuição acadêmica deste trabalho foi a realização da revisão
sistemática da literatura na qual foi possível fazer um levantamento de vários
estudos que abordam o desenvolvimento multiplatforma de aplicações móveis. Com
isso, foi possível obter respostas para as questões de pesquisa conforme resumido
abaixo:
1) Qual a importância e ganho na adoção de uma abordagem multiplataforma
em comparação ao desenvolvimento de aplicações nativas?
De acordo com os estudos selecionados, abordagens multiplatforma
apresentam várias vantagens em relação à abordagem nativa, como: redução
da necessidade de conhecimento específico; redução do número de linhas de
código; redução do tempo de desenvolvimento e custo de manutenção;
redução da necessidade de conhecimento de APIs; maior facilidade de
desenvolvimento se comparado ao desenvolvimento nativo para cada
plataforma; e aumento do retorno sobre investimento (ROI), pois atinge-se
uma fatia maior do mercado com um investimento menor.
Como desvantagens, das abordagens multiplataforma, os estudos levantam
os seguintes pontos: não fornecem acesso (ou fornecem acesso limitado) a
alguns recursos do dispositivo; não proporcionam aos usuários a mesma
experiência de aplicações nativas; aplicações desenvolvidas com o uso de
abordagens multiplataforma podem apresentar problemas de desempenho e
outras limitações se comparadas a aplicações nativas; e ferramentas de
desenvolvimento multiplataforma ainda requerem melhorias, como prover
acesso completo aos recursos do dispositivo da mesma forma que
ferramentas de desenvolvimento nativo.
2) Quais as principais abordagens de desenvolvimento multiplataforma para
aplicações móveis encontradas na literatura?

88

Verificou-se que apesar de não existir uma classificação padrão para as
abordagens de desenvolvimento multiplataforma, é possível agrupá-las

em

quatro abordagens principais. São elas: abordagem web; abordagem híbrida;
abordagem de aplicações interpretadas; e abordagem de compilação
multiplataforma.
3) Quais são as vantagens e desvantagens das diversas abordagens
multiplataforma?
A abordagem web conta com as seguintes vantagens: a aplicação web não
requer instalação e atualizações no dispositivos;

as linguagens de

programação são largamente conhecidas; as aplicações rodam em qualquer
plataforma;

e

conta

com

um

leque

grande

de

ferramentas

de

desenvolvimento. Por outro lado, aplicações web possuem as seguintes
desvantagens: dependem de conexão com a internet; não utilizam toda a
capacidade gráfica do dispositivo; não apresentam o Look and Feel nativo;
não podem ser disponibilizadas (ou comercializadas) em lojas de aplicações;
não permitem o acesso à APIs nativas; e podem apresentar performance
inferior devido à conexão lenta.
A abordagem híbrida tem como vantagens: funcionam sem conexão com a
internet; podem ser distribuídas através de lojas de aplicações; permitem
acesso às APIs nativas; cobrem um leque grande de plataformas; e as
linguagens de programação são largamente conhecidas. Como desvantagens
dessa abordagem, os estudos apresentam os seguintes pontos: as aplicações
apresentam aparência de aplicação web; e a performance de aplicações
híbridas é inferior a performance de aplicações nativas, pois sua execução
acontece em um browser engine.
Vantagens da abordagem de aplicações interpretadas: permite acesso às
APIs nativas; as aplicações podem ser distribuídas através de lojas de
aplicações; e apresentam o Look and Feel de aplicações nativas.
Desvantagens: requer conhecimento mais especifico no desenvolvimento; e
as aplicações perdem um pouco em performance devido ao tempo de
interpretação do código.
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Vantagens da abordagem de compilação multiplataforma: as aplicações
podem ser distribuídas através de lojas de aplicações; a interface com o
usuário é a que mais se aproxima de aplicações nativas; e a performance é a
mesma de uma aplicação nativa. Desvantagens: a interface com o usuário
não pode ser reutilizada, ou seja, deve-se desenvolver código específico de
interface para cada plataforma.
4) Quais são as ferramentas de desenvolvimento multiplataforma e qual
abordagem elas adotam?
Ferramentas de abordagem web: JQTouch; e JQurey Mobile. Ferramentas de
abordagem híbrida: IBM Worklight; Phonegap; e Sencha Touch. Ferramentas
de abordagem de aplicações interpretadas: Adobe Air; AppMobi; Corona;
JMango; LiveCode; Marmalade; Mono; Rhomobile; Tabris; e Titanium.
Ferramentas de abordagem de compilação multiplataforma: Applause;
Canappi; Codename One; Eqela; iPhonical; MoSync; Neomades; Xamarin; e
XMLVM.
O relatório completo da revisão sistemática é apresentado no Apêndice A.
Ao final da revisão sistemática foi possível verificar a importância do tema
deste trabalho e a necessidade de realizar um estudo mais aprofundado sobre a
utilização e cobertura de APIs nativas no desenvolvimento multiplataforma.
De acordo com Redda (2012), muitas informações podem ser obtidas a
respeito das ferramentas nos websites dos fornecedores. Informações como:
plataformas atendidas; linguagens de desenvolvimento; e APIs cobertas em cada
plataforma. Mas para obter uma conclusão mais consistente ao comparar tais
ferramentas, a abordagem ideal é construir uma aplicação de exemplo, utilizando
cada uma das ferramentas, para ser capaz de confirmar o que está escrito e se as
ferramentas realmente entregam o que propõem. Assim, outra contribuição deste
trabalho é a realização de uma avaliação baseado na Norma ISO/IEC 14598-5,
através da qual se examina os produtos construídos com a utilização de ferramentas
multiplataforma como meio de avaliação das próprias ferramentas. Três ferramentas
são avaliadas: PhoneGap, MoSync e Rhomobile.
De acordo com a Norma ISO/IEC 14598-5, o objetivo principal de avaliação
de produto de software é fornecer resultados sobre a qualidade de produto de
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software que sejam compreensíveis, aceitáveis e confiáveis por quaisquer das
partes interessadas. Com o intuito de realizar uma avaliação que apresentasse
resultados compreensíveis, aceitáveis e confiáveis, procurou-se seguir o processo
de avaliação, definido na norma, da melhor forma possível. Assim, foi descrito um
procedimento passo-a-passo, de tal forma que os requisitos de avaliação fossem
expressos em termos de características de qualidade, como definido na Norma
ISO/IEC 25010. Além disso, a avaliação procurou levar em consideração vários
documentos como código fonte, documentação técnica e exemplos de código fonte.
Apesar da avaliação ter sido realizada por um único avaliador, a avaliação foi
objetiva, ou seja, os resultados foram baseados em fatos e desprovidos de
sentimentos ou opiniões do avaliador. Todo resultado coletado é acompanhado de
evidências garantindo a imparcialidade do avaliador.
Por fim, as conclusões deste estudo apresentam contribuições acadêmicas ao
apresentar áreas importantes para estudos futuros. E contribuições para empresas e
desenvolvedores independentes que desejam se lançar no desenvolvimento
multiplataforma para dispositivos móveis.

6.4 Trabalhos Futuros
Apesar do desenvolvimento multiplataforma ser um tema antigo, o
desenvolvimento multiplataforma de aplicações móveis é um tema recente e
importante. A popularização das ferramentas de desenvolvimento multiplataforma
de aplicações móveis demanda cada vez mais pesquisas nessa área.
A

seguir,

são

propostos

trabalhos

futuros

para

colaborar

com

o

desenvolvimento multiplataforma de aplicações móveis:
a) Outras ferramentas: o número de ferramentas multiplataforma é grande,
tornando impossível um único estudo avaliar todas elas. Portanto, uma
sugestão de trabalho futuro é a avaliação de outras ferramentas;
b) Experimento: outra sugestão de trabalho futuro é a realização de um
experimento, no qual, poderia ser comparada a produtividade do
desenvolvimento
multiplataforma;

nativo

com a

produtividade

do

desenvolvimento
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c) Outras características da aplicação: comparar outras características da
aplicação além da funcional. Por exemplo, eficiência e manutenibilidade;
d) Gerenciamento

de

recursos:

ferramentas

de

desenvolvimento

multiplataforma escondem detalhes da implementação relacionada a
plataforma alvo atrás de plugins, como é o caso da ferramenta PhoneGap,
ou APIs, como é o caso da ferramenta RhoMobile. A questão é: O
gerenciamento de recursos é feito da melhor forma? Testes específicos
podem ser feitos com o propósito de expor o vazamento de memória
(memory leaks) e o uso impróprio de memória, causa comum de falhas da
aplicação;
e) HTML5: o desenvolvimento e adoção do padrão HTML5 promete acesso
aos recursos de hardware dos dispositivos e componentes de software
através

de

APIs.

Portanto,

seria

interessante

avaliar

aplicações

desenvolvidas em HTML5, sob esse aspecto; e
f) Um estudo sobre a viabilidade a longo prazo de várias ferramentas de
desenvolvimento multiplataforma, verificando a frequência em que
atualizações e correções são disponibilizadas e o tempo para a
disponibilização de uma atualização após um novo recurso ter sido
disponibilizado pelo sistema operacional.
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APÊNDICE A – REVISÃO SISTEMÁTICA

A Figura 13 ilustra as etapas de uma revisão sistemática, os passos de cada
uma delas e como será sua organização e disposição dentro da estrutura deste
trabalho.
Figura 13 - Etapas da Revisão Sistemática

Fonte: Elaborado pela autora

A.1 Planejamento
Nesta etapa é estabelecido o protocolo de revisão sistemática. Para isto são
definidos:
i.

Objetivos da pesquisa;

ii.

Questões de pesquisa;

iii.

Critérios de seleção das fontes de pesquisa;

iv.

Definição dos estudos: critérios de inclusão e exclusão;

v.

Procedimentos para a seleção dos estudos;

vi.

Forma de extração de dados.

A.1.1 Objetivos da pesquisa
A revisão sistemática pretende alcançar dois objetivos principais de pesquisa:
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a) Identificar

estudos

que

abordam

técnicas

de

desenvolvimento

multiplataforma para aplicações móveis e obter um resumo das tecnologias
e metodologias usadas nesse tipo de desenvolvimento;
b) Identificar estudos que abordam o uso de APIs nativas no desenvolvimento
multiplataforma.
A.1.2 Questões de pesquisa
As questões de pesquisa tem o objetivo de encontrar estudos primários para
entender e resumir evidências do uso de abordagens de desenvolvimento
multiplataforma para aplicações móveis. Com isso, as seguintes questões de
pesquisa foram estabelecidas:
1. Qual a importância e ganho na adoção de uma abordagem multiplataforma
em comparação ao desenvolvimento de aplicações nativas? O objetivo
dessa questão é identificar as principais vantagens e desvantagens na
adoção de uma abordagem multiplataforma, em comparação com a
abordagem de desenvolvimento de aplicações nativas para cada
plataforma;
2. Quais as principais abordagens de desenvolvimento multiplataforma para
aplicações móveis encontradas na literatura? O objetivo dessa questão é
investigar

todas

as

abordagens

utilizadas

no

desenvolvimento

multiplataforma de aplicações móveis e obter uma descrição sucinta de
cada uma delas;
3. Quais são as vantagens e desvantagens das diversas abordagens
multiplataforma? O objetivo dessa questão é identificar os pontos fortes e
pontos fracos de cada abordagem;
4. Quais são as ferramentas de desenvolvimento multiplataforma e qual
abordagem elas adotam? O objetivo dessa questão é identificar as
ferramentas de desenvolvimento multiplataforma e qual abordagem de
desenvolvimento multiplataforma cada ferramenta adota;
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Em adição às questões de pesquisa, o processo proposto por Kitchenham
(2004) sugere também a definição do PICO (Population, Intervention, Comparison
and Outcomes). No qual a População identifica o grupo observado pela intervenção;
a Intervenção identifica o que será observado no contexto da revisão sistemática; a
Comparação define o que é comparado no contexto da revisão sistemática; e os
Outcomes são os resultados que se deseja alcançar com a revisão sistemática.
População: Pesquisadores e desenvolvedores de aplicações móveis
interessados no desenvolvimento multiplataforma;
Intervenção: A intervenção desta revisão sistemática é representada pelo
desenvolvimento

de

aplicações

móveis

utilizando-se

abordagens

de

desenvolvimento multiplataforma;
Comparação: As abordagens de desenvolvimento multiplataforma são
estudadas em comparação com a abordagem mais comum de desenvolvimento de
aplicações móveis que é a abordagem de desenvolvimento de aplicações nativas.
Resultados: Esta revisão sistemática visa obter uma descrição detalhada das
abordagens de desenvolvimento multiplataforma para aplicações móveis, incluindo:
ambientes de desenvolvimento e ferramentas que atendem cada abordagem;
vantagens e desvantagens de cada abordagem; as vantagens de abordagens
multiplataforma em comparação a abordagem de desenvolvimento de aplicações
nativas.
A.1.3 Critérios de seleção das fontes de pesquisa
Visando estabelecer a estratégia de busca, abaixo são definidos: os critérios
de seleção das fontes de pesquisa; a lista de fontes de pesquisa; as palavras
chaves; e as línguas em que serão realizadas as pesquisas.
Critérios de seleção das fontes de pesquisa:


Consulta web: a fonte de pesquisa deve disponibilizar a consulta de
artigos através da web;



Consulta por palavras-chave: a fonte de pesquisa deve fornecer
mecanismos de busca por palavras-chave;
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Conteúdo atualizado: a fonte de pesquisa deve oferecer conteúdo
atualizado constantemente;



Qualidade dos resultados: a fonte de pesquisa deve ser precisa nos
resultados obtidos pela pesquisa;



Disponibilidade de mecanismo de exportação: a fonte de pesquisa
deve permitir a exportação dos resultados da pesquisa.

Fontes de pesquisa: As fontes de pesquisas selecionadas para esta revisão
sistemática são listadas na Tabela 23.
Tabela 23 - Fontes de Pesquisa

Fonte

Sitio

IEEE Xplore

http://ieeexplore.ieee.org

ACM Digital Library

http://portal.acm.org

Google Scholar

http://scholar.google.com

ScienceDirect

http://www.scienceDirect.com

SpringerLink

http://www.springerlink.com

Fonte: Elaborado pela autora

Línguas de pesquisa: a revisão sistemática irá considerar principalmente
estudos primários escritos em inglês devido à maior parte dos estudos de
Engenharia de Software ser publicada nessa língua. Mas irá considerar, também, o
Português, com o intuito de verificar as pesquisas realizadas nacionalmente nas
linhas de pesquisas abordadas aqui.
Palavras-chave: Considerando as questões de pesquisa, será utilizada como
principal palavra-chave o termo “Cross-platform” para pesquisas na língua inglesa e
o termo “Multiplataforma” para pesquisas na língua portuguesa. Abaixo são listados
o termo principal e os termos associados nas duas línguas consideradas.
Para pesquisas na língua inglesa:


Cross-platform {development, approach, tools, framework, mobile
applications, web applications, interpreted applications, cross compiled
applications, native applications, multi-platform}
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Para pesquisas na língua portuguesa:


Multiplataforma
framework,

{desenvolvimento,

aplicações

móveis,

abordagem,
aplicações

ferramentas,

web,

aplicações

interpretadas, aplicações compiladas, aplicações nativas}
Sentenças de Pesquisa: As sentenças de busca devem ser definidas de
forma que cubram todas as questões de pesquisa. Abaixo são listadas as sentenças
definidas para este trabalho:
Para pesquisas na língua inglesa:


String 1: (“Cross-platform” AND “Mobile Applications”);



String 2: (“Cross-platform” AND “Mobile” AND “Web Applications”);



String 3: (“Cross-platform” AND “Mobile” AND “Interpreted
Applications”);



String 4: (“Cross-platform” AND “Mobile” AND “Cross Compiled
Applications”);



String 5: (“Cross-platform” AND “Mobile” AND “Native Applications”);



String 6: (“Mobile” AND “Multi Platform”);

Para pesquisas na língua portuguesa:


String 1: (“Multiplataforma” AND “Aplicações móveis”);



String 2: (“Multiplataforma” AND “Móvel” AND “Aplicações Web”);



String 3: (“Multiplataforma” AND “Móvel” AND “Aplicações
interpretadas”);



String 4: (“Multiplataforma” AND “Móvel” AND “Aplicações
compiladas”);



String 5: (“Multiplataforma” AND “Móvel” AND “Aplicações nativas”);



String 6: (“Móvel” AND “Multiplataforma”);
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A.1.4 Definição dos estudos: critérios de inclusão e exclusão
Em uma revisão sistemática a definição dos Critérios de Inclusão (CI) e
Critérios de Exclusão (CE) é importante para incluir estudos primários que são
relevantes para responder as questões de pesquisa e excluir aqueles que não as
respondem. Assim, os estudos primários incluídos na revisão sistemática deverão
cumprir os seguintes critérios de inclusão:


CI1: O estudo primário deve propor ou relatar pelo menos uma
abordagem de desenvolvimento multiplataforma para aplicações
móveis;



CI2: O estudo primário deve estar em uma das línguas definidas;



CI3: O estudo primário deve estar disponível integralmente;

E como critérios de exclusão temos:


CE1: O estudo primário apresenta contribuições em outras áreas que
não a de desenvolvimento de aplicações móveis;



CE2: O estudo primário é uma versão anterior de um estudo mais
completo sobre a mesma pesquisa;



CE3: O estudo primário é uma tabela de conteúdo, uma apresentação
de um curso ou um resumo de um evento (como conferências ou
workshops);



CE4: A data de publicação do estudo primário é anterior a 2010.

A.1.5 Procedimentos para seleção dos estudos
Passos para a seleção de estudos primários:
1. Busca por palavras-chave: Customizar e aplicar as sentenças de
pesquisa em cada fonte de pesquisa listada na tabela 14;
2. Primeira seleção: Para cada estudo primário obtido como resultado
das buscas, o título e o resumo devem ser lidos e os critérios de
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inclusão e exclusão aplicados. Quando houver dúvida na seleção ou
não de um estudo, a introdução e a conclusão também deverão ser
lidas;
3. Segunda seleção: Os estudos primários selecionados no passo 2
deverão ser lidos por completo e os critérios de inclusão e exclusão
novamente aplicados;
4. Seleção de trabalhos relacionados: Os trabalhos relacionados,
citados pelos estudos que passarem pela segunda seleção, também
deverão ser avaliados, conforme descrito nos passos 2 e 3. Esta
seleção adicional é considerada como grande fonte de evidência. E
dessa forma, considera-se que a cobertura da área de pesquisa será
satisfatória.
A.2 Condução
Durante a condução da revisão sistemática, é feita a identificação, avaliação e
seleção de estudos primários de acordo com critérios de inclusão e exclusão
previamente estabelecidos.
Na condução dessa revisão sistemática, como resultado da busca por
palavras-chave foram identificados 82 estudos primários. Após a aplicação da
primeira e segunda seleção e da seleção de trabalhos relacionados, 10 estudos
primários foram considerados relevantes para responder as questões de pesquisa. A
Tabela 24 apresenta os estudos selecionados.
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Tabela 24 – Estudos Primários Selecionados
Título

Autores

E1

Cross-platform Mobile Development Approaches

Charkaoui, Adraoui e Benlahmar
(2014)

E2

A Comparative Analysis of Cross-platform
Development Approaches for Mobile
Applications

Xanthopoulos e Xinogalos (2013)

E3

Evaluating Cross-Platform Development
Approaches for Mobile Applications

Heitkotter, Hanschke e Majchrzak
(2013)

E4

Survey, Comparison and Evaluation of Cross
Platform Mobile Application Development Tools

Dalmasso, Datta, et al. (2013)

E5

Yet Another DSL for Cross-platforms Mobile
Development

Goaer e Waltham (2013)

E6

A Study on Approaches to Build Cross-platform
Mobile Applications and Criteria to Select
Appropriate Approach

Raj e Tolety (2012)

E7

Comparison of Cross-platform Mobile
Development Tools

Palmieri, Singh e Cicchetti (2012)

E8

Cross Platform Mobile Applications
Development

Redda (2012)

E9

Potential Advantages and Disadvantages of
Multiplatform Development Frameworks – A
Vision on Mobile Environments

Corral, Janes e Remencius
(2012)

E10 Survey on Cross-Platforms and Languages for
Mobile Apps

Ribeiro e Da Silva (2012)

Fonte: Elaborado pela autora

A.3 Relatório
O objetivo do relatório é apresentar os dados extraídos dos estudos
selecionados de forma a responder as questões de pesquisa. A seguir são
apresentados as respostas para cada questão, de acordo com os autores
apresentados na Tabela 24.
A.3.1

Questão

1:

Abordagem

Multiplataforma

versus

Abordagem

de

Desenvolvimento Nativo
O objetivo dessa questão é identificar as principais vantagens e desvantagens
na adoção de uma abordagem multiplataforma, em comparação com a abordagem
de desenvolvimento de aplicações nativas para cada plataforma.
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As Tabelas 25 e 26 apresentam os resultados da revisão para essa questão.
Tabela 25 – Vantagens e Desvantagens da Abordagem Multiplataforma
Vantagens

Desvantagens

 Redução da necessidade de
conhecimento específico [E7];

 Não provê acesso (ou provê acesso
limitado) a alguns recursos do dispositivo
[E9];

 O aprendizado de linguagens como
HTML e JavaScript, utilizadas em
abordagens multiplataforma, é menos
desafiador do que o aprendizado de
linguagens como Objective C e Java,
utilizadas no desenvolvimento nativo [E8];

 Não proporciona aos usuários a mesma
experiência de aplicações nativas [E9];

 Aplicações desenvolvidas com o uso de
abordagens multiplataforma podem
apresentar problemas de performance e
 Exige um tipo de conhecimento já
outras limitações se comparadas a
dominado por muitos programadores [E9];
aplicações nativas [E9]; e
 Redução do número de linhas de código,
pois o código é escrito uma única vez
para várias plataformas [E7];
 Redução do tempo de desenvolvimento e
custo de manutenção [E7] [E8];
 Redução da necessidade de
conhecimento de APIs, pois com o uso de
ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma não há a necessidade de
conhecer as APIs de cada plataforma,
mas somente as APIs fornecidas pela
ferramenta [E7];
 Maior facilidade de desenvolvimento se
comparado ao desenvolvimento nativo
para cada plataforma [E7]; e


Aumento do retorno sobre investimento
(ROI), pois atinge-se uma fatia maior do
mercado com um investimento menor
[E7].

Fonte: Elaborado pela autora

 Ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma ainda requerem
melhorias, como prover acesso completo
aos recursos do dispositivo da mesma
forma que ferramentas de
desenvolvimento nativo [E9].
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Tabela 26 – Vantagens e Desvantagens da Abordagem Nativa
Vantagens

Desvantagens

 Do ponto de vista dos usuários,
aplicações nativas proporcionam uma
experiência20 mais rica [E2] [E4] [E9];

 Exige esforço e tempo replicado no
desenvolvimento de aplicações para
várias plataformas [E1] [E3] [E9];

 Melhor performance [E2] ;

 Exige esforço e tempo replicado na
manutenção de aplicações para várias
plataformas [E3];

 Look and Feel consistente com a
plataforma [E2];
 Acesso total às APIs nativas [E2] [E3]; e
 Viabilidade a longo prazo considerando
os frameworks de desenvolvimento, pois
o desenvolvedor pode confiar em
correções e atualizações regulares [E3].

 Requer conhecimento mais específico
no desenvolvimento [E3];
 O custo do desenvolvimento nativo é alto
se comparado ao custo do
desenvolvimento multiplataforma que é
considerado de médio para baixo [E4]; e
 Tempo de lançamento no mercado
(time-to-market) é alto comparado as
abordagens multiplataforma [E4].

Fonte: Elaborado pela autora

A.3.2 Questão 2: Abordagens de Desenvolvimento Multiplataforma
A Tabela 27 apresenta as abordagens de desenvolvimento multiplataforma
que foram identificadas na revisão e uma definição sucinta para cada uma delas.

20

De acordo com Xanthopoulos e Xinogalos (2013), o termo experiência do usuário refere-se a experiência em
como usar o dispositivo. Este é um fator importante porque o usuário deve ser apto a operar a aplicação
imediatamente após a instalação, portanto ele espera que a aplicação funcione de modo padrão. Por exemplo,
configurações especiais do usuário (como a linguagem padrão) ou a transição da visão retrato para paisagem
deveriam ser tomadas em conta durante a execução.
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Tabela 27 – Abordagens de Desenvolvimento Multiplataforma
Estudo

Abordagem

Definição

E1, E2,
E3, E4,
E6, E8

Web

Uma definição para essa abordagem, apresentada por
Heitkötter, Hanschke e Majchrzak (2013), diz que esta é uma
abordagem na qual as aplicações são implementadas com
HTML, CSS e JavaScript, e utilizam o browser como ambiente
runtime. Assim, a aplicação web pode ser acessada de forma
similar, com browsers, em todas as plataformas.

E2, E3,
E4, E6

Hybrid

Essa abordagem combina a tecnologia web com código
nativo. O código fonte de aplicações híbridas utiliza tecnologia
similar às aplicações web mas, adicionalmente, tem acesso,
com o uso de APIs, as características específicas de uma
plataforma como geolocalizador, câmera, etc...
As linguagens de programação mais comuns são HTML, CSS
e JavaScript.

E1,
E10

Web-to-native
wrapper

Nessa abordagem uma aplicação nativa é criada com
linguagens de programação web como HTML, CSS e
JavaScript. O código fonte é empacotado com bibliotecas que
permitem o acesso às características específicas de uma
plataforma como notificações, acelerômetro, bussola, etc...

E1,
E10

Runtime ou
Scripted

O desenvolvedor escreve a aplicação em linguagens como
JavaScript, Lua e Ruby. A ferramenta de desenvolvimento
multiplataforma empacota o código fonte, sem modificação,
com um interpretador específico para a plataforma alvo.
Portanto para distribuir a aplicação para várias plataformas é
necessário um interpretador específico para cada plataforma.

E1

Source Code
Translators ou

Consiste na tradução do código fonte para um byte code
intermediário, para uma linguagem nativa (C++, Objective C,
...) ou diretamente para assembler (linguagem de máquina) .

Byte Code
Approach
E2, E6

Interpreted

Nessa abordagem código nativo é automaticamente gerado
para implementar a interface do usuário. O usuário final
interage com componentes de interface nativos da plataforma.
A lógica da aplicação é implementada independentemente
com o uso de linguagens como Java, Ruby, XML etc.
A aplicação acompanha um interpretador o qual executa o
código em tempo de execução.

E2

Generated
Apps

Aplicações geradas são compiladas como aplicações nativas
e uma versão específica da aplicação é criada para cada
plataforma alvo.

E3

Self-contained
runtime
environments

Essa abordagem disponibiliza um ambiente de execução
(runtime environment) separado para cada plataforma.
Aplicações são empacotadas e distribuídas junto com o
ambiente de execução próprio para a plataforma alvo.

Fonte: Elaborado pela autora
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Continuação da Tabela 27
Estudo

Abordagem

Definição

E4

Generator

São ferramentas nas quais o desenvolvedor escreve a
aplicação em uma linguagem específica (JavaScript ou PHP)
e a ferramenta traduz para uma aplicação nativa para
diferentes plataformas. A aplicação pode incluir um ambiente
de execução ou uma máquina virtual.

E5

Interpretation

Um interpretador é responsável pela execução da aplicação
em tempo de execução. Deve existir um interpretador
específico para cada plataforma. Esse pode ser instalado
como uma máquina virtual ou ser empacotado junto com a
aplicação.

E5,E6

Crosscompilation

O compilador realiza a tradução da linguagem de
programação para várias linguagens alvo. Para cada nova
plataforma, a qual deseja-se atender, uma nova regra de
transformação deve ser adicionada ao compilador.

E8

Abstraction
Based

As aplicações são escritas comumente em HTML, CSS e
JavaScript com uma arquitetura que abstrai a variação entre
plataformas em uma forma uniforme de acesso aos recursos
do dispositivos. O código fonte é customizado para rodar em
um WebView de uma plataforma específica ou em um
interpretador JavaScript.

E8

Native
Compiling
Cross Platform

A aplicação é escrita em uma linguagem de programação
comum e o código fonte é compilado para o código de
máquina de várias plataformas.

E10

App Factory

Consiste em ferramentas visuais que permitem ao usuário
desenvolver a aplicação sem codificação. Normalmente, são
baseadas em templates e fornecem recursos “arrastar e soltar”
para gerar o código.

Fonte: Elaborado pela autora

Avaliando a Tabela 27 verifica-se que não existe uma classificação padrão
para as abordagens de desenvolvimento multiplataforma, pois nota-se que a
classificação varia um pouco de autor para autor. Mas em vários casos, os autores
dão nomes diferentes para a mesma abordagem.
Pode-se verificar que é de comum acordo entre todos os estudos que a
abordagem Web é uma abordagem multiplataforma. A definição dessa abordagem é
clara e comum entre todos os autores.
A abordagem hybrid citada pelos estudos E2, E3, E4 e E6 é também
conhecida por web-to-native wrapper e citada com esse nome nos estudos E1 e
E10.
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As abordagens denominadas runtime, interpreted, self-contained runtime
environments, generator e interpretation, citadas respectivamente pelos estudos E1,
E2, E3, E4 e E5,

podem ser consideradas a mesma abordagem. Todas são

definidas como sendo uma abordagem em que se fornece um componente junto
com aplicação, e tal componente é responsável por interpretar o código fonte em
tempo de execução. Esse componente pode ser um interpretador, uma máquina
virtual ou um CLR.
A abordagens source code translators, generated apps, cross compilation e
native compiling cross platform, são apresentadas respectivamente pelos estudos
E1, E2, E5 e E8. Essas quatro abordagens são descritas com uma característica
comum, todas elas descrevem uma abordagem na qual o código fonte é traduzido
ou compilado para uma linguagem intermediária ou para uma linguagem de
máquina.
O estudo E8 não faz distinção entre as abordagens hybrid e interpreted. Ele
classifica ferramentas que são separadas por outros autores entre hybrid e
interpreted em abstraction based. Assim a abordagem abstraction based introduzida
pelo estudo E8 possui uma definição mais genérica.
E por fim o estudo E10 apresenta uma abordagem chamada app factory que
é uma abordagem de desenvolvimento de mais alto nível com foco em usuários que
não possuem conhecimento muito técnico.
A.3.3 Questão 3: Vantagens e Desvantagens de Cada Abordagem
O objetivo dessa questão é identificar as vantagens e desvantagens das
diversas abordagens identificadas na questão anterior. A Tabela 28 apresenta os
pontos identificados nos dez estudos primários selecionados.
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Tabela 28 – Vantagens e Desvantagens das Abordagens de Desenvolvimento
Multiplataforma
Abordagem

Vantagens das Aplicações

Web





Hybrid
Web-to-native
wrapper

Distribuição simples. Não
requerem instalação e
atualizações no dispositivo
[E2] [E3] [E6];



Dependem de conexão com a
internet [E1] [E2];



Não utilizam toda a capacidade
gráfica do dispositivo [E1];

As linguagens de
programação são
largamente conhecidas
[E2];



Não apresentam o Look and Feel
nativo [E3];



Não podem ser disponibilizadas
em lojas de aplicações. Usuários
comumente pesquisam por
aplicações em lojas de aplicações.
Uma aplicação que não é
disponibilizada nas lojas de
aplicações, além de não poderem
ser comercializadas por esse
meio, podem ter um impacto
negativo em sua popularidade
[E1] [E3] [E6];



Não permitem o acesso à APIs
nativas [E1] [E2] [E3] [E6];



Maior tempo para carregar
páginas web. Podem apresentar
performance inferior devido à
conexão lenta [E2] [E6]; e



Custo extra necessário para
carregar páginas web da internet
[E2].



Aparência de aplicação web.
Exigem esforço extra de
desenvolvimento para alcançar o
Look and Feel nativo [E2] [E3]
[E6]; e



A performance de aplicações
híbridas é inferior a performance
de aplicações nativas, pois sua
execução acontece em um
browser engine[E6].



Rodam em qualquer
plataforma [E3] [E6]; e



Contam com um leque
grande de ferramentas de
desenvolvimento [E3].



Funcionam sem conexão
com a internet [E1];



Podem ser distribuídas
através de lojas de
aplicações [E1] [E6];



Permitem acesso às APIs
nativas [E2] [E3] [E6];



Cobrem um leque grande
de plataformas [E2]; e



As linguagens de
programação são
largamente conhecidas
[E2] .

ou

Desvantagens das Aplicações

Fonte: Elaborado pela autora
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Continuação da Tabela 28
Abordagem
Runtime

Vantagens das Aplicações


Permitem acesso às APIs
nativas [E2] [E6];



Podem ser distribuídas
através de lojas de
aplicações [E2] [E6]; e

Interpreted
Self-contained
runtime
environments
Generator



Apresentam o Look and
Feel de aplicações nativas
[E6].



Podem ser distribuídas
através de lojas de
aplicações [E2];



A interface com o usuário
é a que mais se aproxima
de aplicações nativas [E4];
e



A performance é a mesma
de uma aplicação nativa
[E6].

Interpretation

Source code
translators
Generated
apps
Cross
compilation
Native
compiling
cross platform

Desvantagens das Aplicações


Requerem conhecimento mais
especifico no desenvolvimento
[E3]; e



Perdem um pouco em
performance devido ao tempo
de interpretação do código
[E6].



A interface com o usuário não
pode ser reutilizada, ou seja,
deve-se desenvolver código
específico de interface para
cada plataforma [E6].

Fonte: Elaborado pela autora

A.3.4 Questão 4: Ferramentas de Desenvolvimento Multiplataforma
A quarta questão de pesquisa visa identificar ferramentas de desenvolvimento
multiplataforma e sua abordagem de desenvolvimento. A Tabela 29 apresenta as
ferramentas citadas pelos estudos primários e a classificação que cada estudo
atribui as ferramentas.
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Tabela 29 – Ferramentas de Desenvolvimento Multiplataforma
Ferramenta
Adobe Air/Flex
Applause
AppMobi
Canappi
Codename One
Corona
DragonRad
Eqela
IBM Worklight
iPhonical

JMango
JQTouch

JQurey Mobile
LiveCode
Marmalade

Mono
MoSync

Neomades
Phonegap

Rhomobile

Sencha Touch
Tabris
Titanium

Xamarin
XMLVM

Abordagem
Runtime [E1]
Abstraction Based [E8]
Generated Apps [E2]
Cross-compilation [E5] [E6]
Runtime [E1]
Hybrid [E4]
Cross-compilation [E5]
Cross-compilation/ Interpretation [E5]
Runtime [E1]
Abstraction Based [E8]
App Factory [E10]
Source Code Translator [E1]
Hybrid [E2]
Abstraction Based [E8]
Generated Apps [E2]
Interpreted [E6]
Web [E4]
Web [E4]
Interpretation [E5]
Cross-compilation/ Interpretation [E5]
Native Compiling [E8]
Cross-compilation [E6]
Source Code Translator [E1]
Cross-compilation [E5]
Abstraction Based/ Native Compiling [E8]
Cross-compilation [E5]
Web-to-Native Wrapper [E1] [E10]
Hybrid [E2] [E3] [E6]
Abstraction Based [E8]
Runtime [E1] [E10]
Generator [E4]
Interpretation [E5]
Abstraction Based [E8]
Web-to-Native Wrapper [E1]
Web [E4]
Interpretation [E5]
Runtime [E1] [E10]
Interpreted [E2] [E6]
Self-contained runtime environment [E3]
Generator [E4]
Interpretation [E5]
Abstraction Based [E8]
Native Compiling [E8]
Source Code Translator [E1]
Cross-compilation [E5]

Fonte: Elaborado pela autora

Estudos
E1, E8
E2, E5, E6
E1, E4
E5, E10
E5
E1, E8
E4, E7, E10
E1
E2, E8
E2
E6
E4
E4
E5
E5, E8
E6
E1, E5, E7, E8

E5
E1, E2, E3, E4, E5, E6,E7,
E8, E10
E1, E4, E5, E7, E8, E10

E1
E5
E1, E2, E3, E4, E5, E6,
E8, E10

E8
E1, E5
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A.3.5 Conclusões
Verificou-se que apesar de não existir uma classificação padrão para as
abordagens de desenvolvimento multiplataforma, é possível agrupá-las

em quatro

abordagens principais. Xanthopoulos e Xinogalos (2013) (Estudo E2) classificam as
abordagens de desenvolvimento multiplataforma em: web, hybrid, interpreted e
generated apps. A abordagem hybrid é conhecida também como web-to-native
wrapper. A abordagem interpreted

pode ser encontrada como runtime, self-

contained runtime environments, generator e interpretation. E por fim a abordagem
nomeada generated apps condiz com as abordagens source code translators, cross
compilation e native compiling cross platform citadas por outros autores.
Analisando a classificação das ferramentas multiplataforma quanto a
abordagem de desenvolvimento, nota-se que em alguns casos há um conflito entre a
classificação de um autor para outro. Por exemplo, a ferramenta AppMobi é
classificada por Charkaoui, Adraoui e Benlahmar (2014) (Estudo E1) como
abordagem runtime, enquanto Dalmasso, Datta, et al. (2013) (Estudo E4) classificam
essa mesma ferramenta como sendo de abordagem hybrid. Porém as abordagens
hybrid e runtime são abordagens diferentes. Redda (2012) (Estudo E8) classifica as
ferramentas Phonegap e Rhomobile em uma mesma abordagem, uma abordagem
chamada abstraction based, porém, outros autores dizem que essas duas
ferramentas possuem abordagens distintas.
Assim sugere-se como trabalho futuro um estudo mais aprofundado sobre a
abordagem de desenvolvimento multiplataforma de cada ferramenta.
Além disso, de acordo com Heitkotter, Hanschke e Majchrzak (2013) (Estudo
E3) até aquele momento não havia nenhuma ferramenta, que utilizasse a
abordagem de cross compilation, considerada pronta para produção. Assim, cabe
um estudo mais aprofundado desse tipo de abordagem especificamente, por se
tratar da abordagem multiplataforma que promete aplicações que mais se
aproximam de aplicações nativas.
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APÊNDICE B – CHECKLISTS E EVIDÊNCIAS DA AVALIAÇÃO DA
FERRAMENTA PHONEGAP

As Tabelas de 30 a 37 apresentam os checklists preenchidos na avaliação
das funcionalidades da aplicação desenvolvida com a ferramenta PhoneGap e
distribuída para as plataformas iOS, Android e Windows Phone 8.
Junto com as tabelas são apresentadas as figuras com as evidências de
testes de cada funcionalidade em cada uma das três plataformas. As Figuras de 14
a 21 apresentam as evidências de testes.
Além disso, para cada funcionalidade é apresentado o trecho do código fonte
responsável pelo acesso ao recurso de hardware que está sendo utilizado.
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B.1 Testes da Funcionalidade Acelerômetro
Tabela 30 – Checklist de Teste do Acelerômetro na Aplicação PhoneGap
História

Como pesquisadora, eu quero visualizar as mudanças das
coordenadas x, y, z ao movimentar o celular, para testar a integração
da aplicação com o acelerômetro do celular.

Avaliação
do Proposição
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código específicos
para uma determinada plataforma.
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito do
recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento da
funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a respeito
do uso do recurso que deve ser utilizado no
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição

Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

[x] V
[ ]F
[x] V
[ ]F
[x] V
[ ]F

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 14 – Evidências de Teste do Acelerômetro na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora

Resp.

116

B.2 Testes da Funcionalidade Câmera
Tabela 31 – Checklist de Teste da Câmera na Aplicação PhoneGap

História

Como pesquisadora, eu quero tirar uma foto, para testar a
integração da aplicação com a câmera do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 15 – Evidências de Teste da Câmera na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora
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B.3 Testes da Funcionalidade Geolocalizador
Tabela 32 – Checklist de Teste do Geolocalizador na Aplicação PhoneGap

História

Como pesquisadora, eu quero consultar a latitude e longitude
da minha localização atual, para testar a integração da
aplicação com o GPS do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 16 – Evidências de Teste do Geolocalizador na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora
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B.4 Testes da Funcionalidade Bússola
Tabela 33 – Checklist de Teste da Bússola na Aplicação PhoneGap

História

Como pesquisadora, eu quero consultar as coordenadas da
direção norte, para testar a integração da aplicação com a
bússola do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 17 – Evidências de Teste da Bússola na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora
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B.5 Testes da Funcionalidade Áudio
Tabela 34 – Checklist de Teste de Áudio na Aplicação PhoneGap

História

Como pesquisadora, eu quero tocar um arquivo de áudio, para
testar a integração da aplicação com o áudio do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[ ]V

[ ]V

[ ]F

[x] F

[x] F

[x] V

[ ]V

[ ]V

[ ]F

[x] F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 18 – Evidências de Teste do Áudio na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora
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B.6 Testes da Funcionalidade Rede
Tabela 35 – Checklist de Teste de Rede na Aplicação PhoneGap

História

Como pesquisadora, eu quero consultar se o dispositivo está
conectado e o tipo de conexão, para testar a integração da
aplicação com os dispositivos de rede.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 19 – Evidências de Teste da Rede na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora
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B.7 Testes da Funcionalidade Notificação
Tabela 36 – Checklist de Teste de Notificação na Aplicação PhoneGap

História

Como pesquisadora, eu quero disparar a vibração do celular,
para testar a integração da aplicação com a API de notificação.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 20 – Evidências de Teste de Notificação na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora
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B.8 Testes da Funcionalidade Device
Tabela 37 – Checklist de Teste da Device API na Aplicação PhoneGap

História

Como pesquisadora, eu quero consultar o modelo e plataforma
do dispositivo móvel, para testar a integração da aplicação com
a API Device.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 21 – Evidências de Teste da Device API na Aplicação PhoneGap

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE C – CHECKLISTS E EVIDÊNCIAS DA AVALIAÇÃO DA
FERRAMENTA RHOMOBILE

As Tabelas de 38 a 45 apresentam os checklists preenchidos na avaliação
das funcionalidades da aplicação desenvolvida com a ferramenta Rhomobile e
distribuída para as plataformas iOS, Android e Windows Phone 8.
Junto com as tabelas são apresentadas as figuras com as evidências de
testes de cada funcionalidade em cada uma das três plataformas.
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C.1 Testes da Funcionalidade Acelerômetro
Tabela 38 – Checklist de Teste do Acelerômetro na Aplicação Rhomobile
História

Como pesquisadora, eu quero visualizar as mudanças das
coordenadas x, y, z ao movimentar o celular, para testar a integração
da aplicação com o acelerômetro do celular.

Avaliação
do Proposição
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código específicos
para uma determinada plataforma.
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito do
recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento da
funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a respeito
do uso do recurso que deve ser utilizado no
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição

Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

[x] V
[ ]F
[x] V
[ ]F
[x] V
[ ]F

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 22 – Evidências de Teste do Acelerômetro na Aplicação Rhomobile

Fonte: Elaborado pela autora

Resp.
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C.2 Testes da Funcionalidade Câmera
Tabela 39 – Checklist de Teste da Câmera na Aplicação Rhomobile

História

Como pesquisadora, eu quero tirar uma foto, para testar a
integração da aplicação com a câmera do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 23 – Evidências de Teste da Câmera na Aplicação Rhomobile

Fonte: Elaborado pela autora
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C.3 Testes da Funcionalidade Geolocalizador
Tabela 40 – Checklist de Teste do Geolocalizador na Aplicação Rhomobile

História

Como pesquisadora, eu quero consultar a latitude e longitude
da minha localização atual, para testar a integração da
aplicação com o GPS do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 24 – Evidências de Teste do Geolocalizador na Aplicação Rhomobile

Fonte: Elaborado pela autora
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C.4 Testes da Funcionalidade Bússola
Tabela 41 – Checklist de Teste da Bússola na Aplicação Rhomobile

História

Como pesquisadora, eu quero consultar as coordenadas da
direção norte, para testar a integração da aplicação com a
bússola do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [ ] V
específicos para uma determinada plataforma.
[x] F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [ ] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[x] F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [ ] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[x] F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Fonte: Elaborado pela autora

Android

iOS

WP

[ ]V

[ ]V

[ ]V

[x] F

[x] F

[x] F

[ ]V

[ ]V

[ ]V

[x] F

[x] F

[x] F
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C.5 Testes da Funcionalidade Áudio
Tabela 42 – Checklist de Teste do Áudio na Aplicação Rhomobile

História

Como pesquisadora, eu quero tocar um arquivo de áudio, para
testar a integração da aplicação com o áudio do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 25 – Evidências de Teste do Áudio na Aplicação Rhomobile

Fonte: Elaborado pela autora
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C.6 Testes da Funcionalidade Rede
Tabela 43 – Checklist de Teste de Rede na Aplicação Rhomobile

História

Como pesquisadora, eu quero consultar se o dispositivo está
conectado e o tipo de conexão, para testar a integração da
aplicação com os dispositivos de rede.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 26 – Evidências de Teste de Rede na Aplicação Rhomobile

Fonte: Elaborado pela autora
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C.7 Testes da Funcionalidade Notificação
Tabela 44 – Checklist de Teste de Notificação na Aplicação Rhomobile

História

Como pesquisadora, eu quero disparar a vibração do celular,
para testar a integração da aplicação com a API de notificação.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 27 – Evidências de Teste de Notificação na Aplicação Rhomobile

Fonte: Elaborado pela autora
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C.8 Testes da Funcionalidade Device
Tabela 45 – Checklist de Teste de Device na Aplicação Rhomobile

História

Como pesquisadora, eu quero consultar o modelo e plataforma
do dispositivo móvel, para testar a integração da aplicação com
a API Device.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

[x] V

[x] V

[x] V

[ ]F

[ ]F

[ ]F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 28 – Evidências de Teste da Device API na Aplicação Rhomobile

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE D – CHECKLISTS E EVIDÊNCIAS DA AVALIAÇÃO DA
FERRAMENTA MOSYNC

As Tabelas de 46 a 53 apresentam os checklists preenchidos na avaliação
das funcionalidades da aplicação desenvolvida com a ferramenta Rhomobile e
distribuída para as plataformas iOS, Android e Windows Phone 8.
Junto com as tabelas são apresentadas as figuras com as evidências de
testes de cada funcionalidade em cada uma das três plataformas.
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D.1 Testes da Funcionalidade Acelerômetro
Tabela 46 – Checklist de Teste do Acelerômetro na Aplicação MoSync
História

Como pesquisadora, eu quero visualizar as mudanças das
coordenadas x, y, z ao movimentar o celular, para testar a integração
da aplicação com o acelerômetro do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código específicos [x] V
para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito do [x] V
recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento da
[ ]F
funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a respeito [x] V
do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição

Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 29 – Evidências de Teste do Acelerômetro na Aplicação MoSync

Fonte: Elaborado pela autora
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D.2 Testes da Funcionalidade Câmera
Tabela 47 – Checklist de Teste da Câmera na Aplicação MoSync

História

Como pesquisadora, eu quero tirar uma foto, para testar a
integração da aplicação com a câmera do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 30 – Evidências de Teste da Câmera na Aplicação MoSync

Fonte: Elaborado pela autora
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D.3 Testes da Funcionalidade Geolocalizador
Tabela 48 – Checklist de Teste do Geolocalizador na Aplicação MoSync

História

Como pesquisadora, eu quero consultar a latitude e longitude
da minha localização atual, para testar a integração da
aplicação com o GPS do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 31 – Evidências de Teste do Geolocalizador na Aplicação MoSync

Fonte: Elaborado pela autora
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D.4 Testes da Funcionalidade Bússola
Tabela 49 – Checklist de Teste da Bússola na Aplicação MoSync

História

Como pesquisadora, eu quero consultar as coordenadas da
direção norte, para testar a integração da aplicação com a
bússola do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 32 – Evidências de Teste da Bússola na Aplicação MoSync

Fonte: Elaborado pela autora
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D.5 Testes da Funcionalidade Áudio
Tabela 50 – Checklist de Teste de Áudio na Aplicação MoSync

História

Como pesquisadora, eu quero tocar um arquivo de áudio, para
testar a integração da aplicação com o áudio do celular.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [ ] V
específicos para uma determinada plataforma.
[x] F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [ ] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[x] F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [ ] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[x] F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Fonte: Elaborado pela autora

Android

iOS

WP8

[ ]V

[ ]V

[ ]V

[x] F

[x] F

[x] F

[ ]V

[ ]V

[ ]V

[x] F

[x] F

[x] F
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D.6 Testes da Funcionalidade Rede
Tabela 51 – Checklist de Teste de Rede na Aplicação MoSync

História

Como pesquisadora, eu quero consultar se o dispositivo está
conectado e o tipo de conexão, para testar a integração da
aplicação com os dispositivos de rede.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 33 – Evidências de Teste de Rede na Aplicação MoSync

Fonte: Elaborado pela autora

iOS
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D.7 Testes da Funcionalidade Notificação
Tabela 52 – Checklist de Teste de Notificação na Aplicação MoSync

História

Como pesquisadora, eu quero disparar a vibração do celular,
para testar a integração da aplicação com a API de notificação.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP8

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 34 – Evidências de Teste de Notificação na Aplicação MoSync

Fonte: Elaborado pela autora
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D.8 Testes da Funcionalidade Device
Tabela 53 – Checklist de Teste de Device na Aplicação MoSync

História

Como pesquisadora, eu quero consultar o modelo e plataforma
do dispositivo móvel, para testar a integração da aplicação com
a API Device.

Avaliação
do Proposição
Resp.
Desenvolvimento
O código foi escrito sem trechos de código [x] V
específicos para uma determinada plataforma.
[ ]F
A ferramenta disponibiliza documentação a respeito [x] V
do recurso que deve ser utilizado no desenvolvimento
[ ]F
da funcionalidade.
A ferramenta fornece exemplos de código fonte a [x] V
respeito do uso do recurso que deve ser utilizado no
[ ]F
desenvolvimento da funcionalidade.
Avaliação
Produtos

dos Proposição
Atende ao requisito do usuário.
Apresenta resultados corretos.

Android

iOS

WP

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

[x] V

[x] V

[ ]V

[ ]F

[ ]F

[x] F

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 35 – Evidências de Teste da Device API na Aplicação MoSync

Fonte: Elaborado pela autora

